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Förord  

Med denna uppsats avslutar vi tre års studier på kandidatprogrammet i rättsvetenskap vid 

Karlstads universitet.  

 

Intresset för uppsatsens ämne väcktes på vår arbetsplats Hallå Konsument, där frågan kommit 

på tal ett flertal gånger om vilka rättigheter en konsument har vid en felaktigt utförd 

kroppsbehandling. Det faktum att det är vanligt förekommande behandlingar, men att det inte 

är tydligt vad som gäller för konsumenten i de situationer en behandling inte går som det var 

tänkt var något vi ville få ökad förståelse för.  
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Sammanfattning 
Kroppsbehandlingar vilka utförs i syfte att förändra utseendet är i dagsläget inte reglerat i någon 

konsumentlagstiftning. Tvisterna prövas vanligtvis hos Allmänna reklamationsnämnden, som 

då tillämpar konsumenttjänstlagen analogt i den mån det är möjligt. Nämnden är dock 

begränsade att pröva ärenden som kräver medicinsk kompetens, vilket gör att de ärenden 

avvisas. I det fall den enskilde klassificeras som patient, finns det möjlighet att vända sig till 

Patientskadenämnden. Dock finns det personer som inte kan vända sig till varken Allmänna 

reklamationsnämnden eller Patientskadenämnden, då de inte anses vara patienter men deras 

ärende kräver medicinsk kompetens. Personen blir då istället hänvisad till allmän domstol.  

 

Det är en växande marknad med många aktörer och spridda regelverk. Inte sällan uppstår 

komplikationer, vilket en undersökning av Konsumentverket visade där cirka en tiondel av de 

tillfrågade hade upplevt komplikationer med sin kroppsbehandling. Ett antal utredningar har 

gjorts på området om hur en eventuell konsumentlagstiftning skulle kunna implementeras och 

vad som ska anses utgöra konsumenttjänster respektive hälso- och sjukvård. Vem som helst 

kan utföra kroppsbehandlingar, då det saknas krav på utbildning och kompetens.  

 

Denna uppsats har till syfte att utreda gällande rätt för en konsument som låter utföra en 

kroppsbehandling i syfte att förändra utseendet, vilken nivå av utbildnings- och kompetenskrav 

som kan förväntas av en näringsidkare samt huruvida ett införande av en konsumentlagstiftning 

är nödvändigt.  

 

  



 

Abstract 
Body treatments that are performed in order to change the appearance are not currently 

regulated in any consumer legislation. The consumer can turn to The National Board for 

Consumer Disputes in order to have the dispute assessed. However The National Board for 

Consumer Disputes can sometimes use the Consumer Services Act in order to solve the dispute, 

even though the act doesn’t include body treatments. The board can not handle disputes that 

requires medical competence, which means that the cases are rejected. In case the individual 

classifies as a patient, it is possible to turn to The Patient Claims Panel. However there are 

people who can not turn to eather The National Board for Consumer Disputes or The Patient 

Claims Panel, since they are not considered patients but their case demands medical 

competence. The person is then referred to the general court instead.   

 

The market is growing with many actors and the regulations is scattered. Many consumers 

experiencing complications because of the the body treatment, which a survey by the Swedish 

Consumer Agency showed where about one of ten of the respondents had experienced 

complications. A number of commissions have been made regarding the possibility to 

implement a consumer legislation for body treatments. A question is what should be considered 

health- and medical care and what should be considered consumer services. Anyone can 

perform body treatments since there is no requirement for either education and competence.  

 

The purpose of the essay is to investigate the consumer rights for body treatments that are made 

in order to change the appearance, which level of education and competence requirements that 

can be expected and whether it is necessary to implement a consumer legislation.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Marknaden för kroppsbehandlingar som utförs i syfte att förändra utseendet, vilka kan medföra 

en betydande hälsorisk, är under ständig utveckling och allt fler personer låter få sådana 

behandlingar utförda.1 Området saknar delvis direkt tillämplig lagstiftning, vilket gör att 

konsumenten kan befinna sig i en utsatt situation. Behandlingarna är att anse som en 

konsumenttjänst. I det fall en konsument utför en sådan kroppsbehandling saknas därför en 

tvingande konsumentlagstiftning i dagsläget.2 På grund av detta görs det vanligen analogier till 

konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) (KtjL). Det råder därför en ovisshet för det gällande 

rättsläget3, då det inte alltid är möjligt att göra analogier, samt att de bör användas med viss 

försiktighet.4 För den konsument som vill göra ett välgrundat beslut inför en behandling saknas 

det oberoende information om behandlingarna och dess risker. Gällande myndighetsansvar 

råder det oklarheter vem som ansvarar över de olika områdena. Det finns inga kunskaps- eller 

kompetenskrav för den utövare som utför en behandling, inte heller finns det krav om 

ansvarsförsäkring eller informationsskyldighet.5  

 Skönhet och omgivningens uppfattning om vad skönhet är beskrivs som något ständigt 

närvarande i vår vardag. Information om skönhet förmedlas från olika medier och via internet, 

vilket bidrar till att upprätthålla de rådande skönhetsidealen. Skönhetsidealen är inte konstanta 

utan varierar över tid, och de kan även kopplas till en viss social tillhörighet genom yttre 

attribut.6 För den som vill förändra sitt utseende finns det idag stora möjligheter genom diverse 

ingrepp. Endast om personens behov av ingrepp är medicinskt motiverade kan kostnaden 

täckas av landstinget, men i annat fall är det upp till den enskilde att själv betala. Landstinget 

avgör huruvida behandlingen har ett medicinskt syfte. Bedömningen kan påverkas av rådande 

skönhetsideal.7 “Det kan sägas finnas en allmän värdering i samhället om vad som betraktas 

som normalt respektive avvikande utseende och som inte helt går att bortse ifrån.”8 

 En influencer, även kallad influerare, försöker aktivt påverka potentiella konsumenters 

köpbeteenden via sina sociala medier. En ökande marknadsföringstrend är influencer 

marketing, där företag samarbetar med influencers.9 Denna typ av marknadsföring utgör den 

största delen av reklaminvesteringarna såväl i Sverige som i Norden.10 Syftet med samarbetet 

mellan influencern och ett företag är att öka försäljningen, vilket sker genom att influencern 

marknadsför produkten eller tjänsten via sina sociala mediekanaler. Marknadsföringen riktar 

sig till influencerns nätverk av följare genom att denna talar gott om företagets produkt eller 

tjänst i syfte att få följarna att konsumera.11 Det skapas ofta en stark relation mellan influencern 

och följarna, där följarna ofta är unga personer. Följarna ser många gånger influencern som en 

vän och litar därför på dennes uttalanden om marknadsförda produkter.12 

 Frågan huruvida influencers har marknadsfört botoxinjektioner eller en klinik 

aktualiserades, då ett flertal kända influencers har gjort reklam i sina sociala medier för 

botoxbehandlingar på en klinik och om denna reklam är att anse som laglig.  Det är inte tillåtet 

                                                 
1 SOU 2015:100, s. 66 och 221. 

2 A.a., s. 15. 

3 A.a., s. 62. 

4 Bengtsson, B, Om skadestånd vid konsumenttjänster, SvJT 2008, s. 267. 

5 SOU 2015:100, s. 15-16. 

6 A.a., s. 73. 

7 A.a., s. 73. 

8 A.a., s. 73. 

9 NE, Influerare. 

10 SOU 2018:1, s. 163.  

11 A.a., s. 192. 

12 A.a., s. 192-194.  
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att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten, vilket framgår av 12 kap. 1 § 3 st. 

Läkemedelslagen (2015:315), vilket botox klassificeras som.13 Förbudet gäller oavsett vilket 

medium som används för marknadsföringen, och omfattar således även sociala medier. När det 

däremot gäller reklam för kliniker som utför bland annat behandlingar med botox är regelverket 

mer otydligt. Reklamombudsmannen Elizabeth Trotzig beskriver reklam för skönhetsingrepp 

som en lucka i lagen, vilket leder till att konsumenten är oskyddad. Kerstin Jönsson arbetar 

som utredare på Konsumentverket och instämmer med Trotzig. Jönsson tillägger att det är ett 

problem med influencers som uttalar sig om behandlingar de inte har koll på gällande vilka 

risker de kan medföra.14 

 Läkemedelslagen har bland annat till syfte att värna om folkhälsan, vilket framgår av 1 kap. 

1 §. Som tidigare nämnt är det förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel, det är inte 

heller tillåtet att utnyttja sin position för att öka försäljningen. Läkemedelsverkets utredare 

Anders Ullerås konstaterar att det inte är tillåtet att använda kändisar vid marknadsföring av 

sådana produkter. Det finns enligt Ullerås flera aspekter som komplicerar influencers 

marknadsföring av kliniker vilka utför botoxbehandlingar. Lagstiftningen i sig är tydlig, 

däremot uppstår flera avvägningsfrågor som är komplexa. Hur känd behöver en influencer vara 

för att vara känd i lagens mening? Vad är det egentligen influencern marknadsför? Botox som 

läkemedel eller reklam för en klinik som utför botoxinjektioner? Domstol har i denna sortens 

prövningar dessutom fått ta ställning till yttrande- och tryckfrihetslagen. Konsumentverkets 

jurist Maja Rogemyr tillägger att när det gäller marknadsföring i sociala medier finns det färre 

riktlinjer att förhålla sig till, än vid annan marknadsföring. Vägledande praxis från domstolen 

är i nuläget bristfälligt.15 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken ställning en konsument, som har utfört 

kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet, har i dagsläget då det saknas reglering av 

den sortens behandlingar samt huruvida en reglering är nödvändigt.  

 

1.2.2 Frågeställningar  

Följande huvudfrågeställning kommer användas för att besvara syftet: 

 

➢ Medför den ökande trenden med riskfyllda kroppsbehandlingar, vilka görs i syfte att 

förändra utseendet, att den enskilde konsumenten försätts i ett ingenmansland, där 

frågan om vem som bär ansvaret för ett felaktigt utfört ingrepp inte går att svara på?  

 

För att svara på huvudfrågeställningen kommer följande delfrågor att besvaras:  

 

➢ Innebär avsaknaden från utbildnings- och kompetenskrav vid utförandet av 

kroppsbehandlingar att konsumenten hamnar i en situation där näringsidkaren 

godtyckligt kan avgöra vilken nivå av kunskap som är lämplig för behandlingen? 

 

➢ Är den enskilde i behov av ett införande av en konsumentlagstiftning avseende 

kroppsbehandlingar och en informationstjänst?  

                                                 
13 Fass, Botox.  
14 SVT Nyheter, Så kan influencers kringgå lagen genom ”oskarpa gränser”, 2019-03-26.  
15 A.a. 
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1.3 Metodavsnitt 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer vi att använda oss av den rättsdogmatiska 

metoden. Området för kroppsbehandlingar saknar i dagsläget konsumentlagstiftning och vår 

avsikt är därför att undersöka och analysera gällande rätt, de lege lata. Vi kommer att börja 

med att undersöka den lagstiftning som finns på området, vilket utgörs av EU-lagstiftning, 

svensk lagstiftning, förarbeten, remissvar till SOU 2015:100, avgöranden från Allmänna 

reklamationsnämnden (ARN) samt standarder och branschorganisationer. Då vi har till syfte 

att utreda det oreglerade området för kroppsbehandlingar kommer vi att lägga stor vikt vid 

konsumenttjänstlagen, då denna ofta används för en analogisk tolkning vid sådana 

behandlingar. Stor vikt kommer även att läggas vid SOU 2015:100 och dess remissvar, då vår 

avsikt är att identifiera de problemområden som finns, samt undersöka i vilken utsträckning 

den föreslagna konsumentlagstiftningen kan lösa dessa. Avgöranden från ARN kommer att 

tillmätas stor betydelse i uppsatsen, då det primärt är de som avgör tvister inom området för 

kroppsbehandlingar. Även källor som inte faller in under den traditionella rättskälleläran 

kommer att behandlas, dels för att beskriva de kroppsbehandlingar som tas upp i uppsatsen, 

dels för att utreda kunskaps- och kompetensnivån hos utövarna.  

 Den rättsdogmatiska metoden har till uppgift att beskriva gällande rätt med hjälp av de 

traditionella rättskällorna. Beskrivningen av den gällande rätt utgörs av dels en tolkning, dels 

ett fastställande av lex lata, alltså gällande rätt. Beskrivningen innebär även en systematisering 

av gällande rätt bestående av bland annat regler, principer och läror. Tolkningen och 

systematiseringen verkar i symbios, med hänsyn till att systematiseringen påverkas av vad 

tolkningen visar och vice versa. Rättsdogmatiken fastställer som nämnt gällande rätt, men kan 

också innefatta ett visst de lege ferenda-perspektiv som argument. Perspektivet kan uppkomma 

i den utsträckning argumenten är att anse som ett steg framåt i utvecklingen av gällande rätt.16

 Claes Sandgren menar dock att ett de lege ferenda-perspektiv inom den rättsdogmatiska 

metoden ibland kan anses få ett drag av rättspolitik, och att perspektivet därför ska användas 

med försiktighet. Det är således viktigt att inom rättsdogmatiken skilja på varat och börat.17

 Rättskälleläran syftar till att fastställa vilka rättskällor som finns, hur deras inbördes relation 

och hierarki ser ut, samt vilka rättskälleprinciper som finns. De traditionella rättskällorna utgörs 

av grundlag, lag, förarbeten, prejudikat samt doktrin. Rättskällorna syftar till att fastställa 

gällande rätt. Varje rättskälla har en viss formell auktoritet som inordnar denna i 

rättskällehierarkin. Auktoriteten för varje enskild rättskälla varierar, då lagar har en relativt 

tydlig ställning, medan doktrin har en mer oklar ställning.18 Den rättsdogmatiska metoden har 

vidare till syfte att “rekonstruera en rättsregel genom att applicera en rättsregel på 

densamma.” 19 Detta görs vanligen genom att söka efter en lösning i rättskällorna.20  

 Jan Kleineman menar att den rättsdogmatiska analysen syftar till att undersöka de olika 

delarn i rättskälleläran, så att det slutliga resultatet förutsätts återspegla hur gällande rätt ser ur. 

Kleineman menar även att “rättsdogmatiken inte heller behöver vara dogmatisk till sin 

karaktär”.21 Att placera den juridiska argumentationen i kärnan av metoden är ett annat sätt att 

skildra rättsdogmatiken. Ett par väsentliga frågor som uppkommer kan tänkas vara vilka typer 

av argument som är accepterade, samt hur rättskälleläran förhåller sig till argumentationen. Det 

kan handla om skillnaden mellan en bunden respektive en fri argumentation. Med den bundna 

argumentationen åsyftas att rättskälleläran beaktas strikt, medan den fria argumentationen ger 

                                                 
16 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45. 
17 A.a., s. 45 och 49.  
18 A.a., s. 45-46. 
19 Kleineman, J.,. Juridisk metodlära, s. 21. 
20 A.a., s. 21. 
21 A.a., s. 26. 
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utrymme för att undersöka “skälighetsinriktade rättviseargument”.22 Den rättsdogmatiska 

metoden kan ur vissa aspekter ses som begränsad, bland annat då metoden inte ger någon 

detaljerad förklaring till vad effekterna av gällande rätt blir.23 

 Nils Jareborg förklarar rättsdogmatiken som en rekonstruktion av ett rättssystem. De 

begränsningar som finns vid en sådan rekonstruktion är de ramar som sätts upp av 

maktutövningen, samt beslutsfattande av lagstiftaren och domstolar. Vid en rättsdogmatisk 

argumentation kan det ändå vara befogat att söka svar utanför gällande rätt. Generellt kan det 

sägas att ett av vetenskapens syften är att finna nya svar, samt mer lämpliga lösningar. Att en 

person som tillämpar den rättsdogmatiska metoden strävar efter att finna de ultimata 

lösningarna får anses vara befogat. Då rättsdogmatiken är systemintern, till skillnad från annan 

rättsvetenskap, går det inte att bortse helt från bundenheten till den maktutövning som 

identifierar systemet.24 Aleksander Peczenik menar att den rättsdogmatiska metoden handlar 

om att “tolka gällande rätt på ett sammanhängande och etiskt godtagbart sätt”.25 

 

1.4. Material  

Vid författandet av denna uppsats har vi huvudsakligen utgått från SOU 2015:100 

Kroppsbehandlingar, Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, remissvar från myndigheter, 

privata aktörer, landsting och kommuner, samt avgöranden från ARN. Remissvaren från 

landsting och kommuner har slumpmässigt valts ut. Gällande urvalet av remissvar från 

myndigheter och privata aktörer har detta gjorts med hänsyn till vilka vi har bedömt vara mest 

relevanta för uppsatsens ämne, både utifrån verksamhetsområde samt i vilken omfattning de 

har uttalat sig angående utredningen. 

 Vi har använt oss av doktrin, i form av litteratur, artiklar och lagkommentarer, i den mån 

det varit möjligt, främst till metodkapitlet och de delar av uppsatsen som behandlar de mer 

etablerade rättsområdena såsom konsumenttjänster, personskada samt produktsäkerhet. 

 Vidare har vi stött på problem när det gäller att hitta material som har en stark hierarkisk 

ställning enligt den traditionella rättskälleläran. Detta på grund av uppsatsens ämnesval, då det 

dels saknas direkt tillämplig lagstiftning för kroppsbehandlingar som utförs i syfte att förändra 

utseendet och dels för att det saknas praxis från allmän domstol. Denna typ av ärenden avgörs 

vanligtvis i ARN och därför har ett stort antal avgöranden behandlats i uppsatsen. Några 

avgöranden från Patientskadenämnden (PSN) och Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) 

(dåvarande Regeringsrätten) kommer att presenteras, dels för att tydliggöra gråzonen när det 

gäller huruvida en person bedöms vara patient eller konsument vid olika sammanhang, dels 

vad effekten av bedömningen blir. Vidare har vi använt oss av webbaserade nyhetsartiklar, 

uppslagsverk samt myndigheters och aktörers webbplatser i syfte att beskriva dels hur området 

för kroppsbehandlingar ser ut, dels för att tydliggöra utbildningsnivå och branschstandarder. 

Då det saknas opartisk och kvalitetssäker information om kroppsbehandlingar, vilket lyfts fram 

som ett av problemen i uppsatsen, har vi behövt använda oss av privata klinikers hemsidor för 

att kunna skriva om dessa behandlingar. Vi är väl medvetna om denna brist, och har därför 

försökt att finna mer tillförlitlig källa utan att lyckas. 

 

1.5. Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla kroppsbehandlingar, även kallat skönhetsbehandlingar, som 

har till syfte att förändra utseendet. Med kroppsbehandlingar menas inom ramen för denna 

uppsats injektioner i form av fillers och botox, laser- och IPL-behandlingar samt hudslipning. 

Kirurgiska ingrepp kommer att behandlas ytligt, då dessa finns med i SOU 2015:100 och även 

                                                 
22 A.a., s. 26-27. 
23 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 50. 
24 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 
25 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, s. 34.  
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i Socialstyrelsens förslag om nya regler för kroppsbehandlingar26. Uppsatsen kommer inte att 

innefatta behandlingar som fransförlängning, fransböjning, manikyr, pedikyr, kosmetisk 

pigmentering, tandvård, hårvårdsbehandlingar, tatueringar och piercingar. Uppräkningen av de 

behandlingar som inte kommer inkluderas är inte uttömmande. Inte heller är definitionen av 

kroppsbehandlingar heltäckande, men på grund av uppsatsens omfång har begränsningar 

behövts göras.  

 Huvudfokus i uppsatsen är den nationella rätten, EU-rätten kommer att behandlas 

översiktligt. Stora delar av KtjL kommer att redogöras för, dock kommer vissa icke relevanta 

delar för uppsatsens ämne att utelämnas. När försäkringar behandlas i uppsatsen kommer ingen 

hänsyn tas till konsumentens egna försäkring utan endast huruvida näringsidkaren är eller bör 

vara försäkrad vid utförandet av behandlingen. För att belysa gränsdragningen mellan 

konsument och patient, samt konsumenttjänst och hälso- och sjukvård, kommer uppsatsen 

därför att redogöra för patient och hälso- och sjukvården.  

 Vi är medvetna om att PSN:s avgörande 2002:13 gäller en kroppsbehandling som faller 

utanför vår avgränsning. Trots detta väljer vi att ta med det, då de rent principiella frågorna om 

gränsdragningen mellan patient och konsument, samt frågan om vad som utgör hälso- och 

sjukvård ger en djupare förståelse för uppsatsens ämne. 

 

1.6. Disposition 

Uppsatsen är uppdelad på följande nio kapitel. Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där 

introduktion, syfte, frågeställning, material, avgränsning och metod presenteras. Därefter följer 

sju kapitel som syftar till att redogöra för det gällande rättsläget för kroppsbehandlingar. Analys 

och avslutande reflektioner utgör det nionde och sista kapitlet. 

 Det andra kapitlet beskriver de kroppsbehandlingar som redogörs för i uppsatsen. I det tredje 

kapitlet redogörs för den lagstiftning som finns på området. Uppsatsens fjärde kapitel behandlar 

relevanta delar av SOU 2015:100, vilken presenterar ett lagförslag för kroppsbehandlingar som 

syftar till att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk. Det femte 

kapitlet redogör för utvalda remissvar från myndigheter, privata aktörer, kommuner och 

landsting. Konsumentverkets Konsumentrapport, Konsumentmarknadsundersökningen som 

ligger till grund för Konsumentrapporten samt Socialstyrelsens förslag om nya regler för 

estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande 

hälsorisker behandlas i det sjätte kapitlet. I det sjunde kapitlet redogörs för ARN och 

avgöranden från nämnden. Utbildnings- och kompetenskrav för kroppsbehandlingar 

presenteras i det åttonde kapitlet. Uppsatsens nionde kapitlet innehåller analys, slutsats och 

avslutande reflektioner.  

 

2 Kroppsbehandlingar 
 

2.1. Fillers 

Med fillers avses injektionsbehandlingar som bland annat används för utfyllnad av rynkor, i 

syfte att få en synbart slätare hy som ser mer ungdomlig ut. Fillers används även för 

läppförstoring. Hyaluronsyra är ett av de ämnen som återfinns i produkterna, vilket 

förekommer naturligt i kroppen och har förmågan att binda vatten.27 

 

                                                 
26 Socialstyrelsens förslag om nya regler för skönhetsbehandlingar - Estetiska behandlingar som kräver 

medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker. 
27 Läkemedelsverket, Information om botulinumtoxin och fillers, 2017.  
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2.2. Botox (Botulinumtoxin) 

Botox används för sin muskelavslappnande effekt och är ett nervgift. Vid en injektion av botox 

i muskeln minskar sammandragningarna genom att nervimpulser blockeras. Efter några 

månader har botox inte längre någon verkan. Botox används både i medicinskt och estetiskt 

syfte. I medicinskt syfte används det bland annat för att behandla svettningar och migrän. I 

estetiskt syfte används det för att reducera synliga rynkor. Det spelar ingen roll i vilket syfte 

botox används, det är alltid att anse som ett läkemedel. Eventuella biverkningar botox kan 

orsaka är svårigheter att svälja, andas eller tala. Läkare eller annan ansvarig förskrivare kan 

beställa botox. Den ansvariga förskrivaren är sedan skyldig att se till att botox injiceras av en 

person som innehar den särskilda kompetensen läkemedlet kräver. Då botox klassificeras som 

ett receptbelagt läkemedel är det endast tillåtet att sälja via apotek.28 

 

2.3. Laser och IPL 

Laser och IPL används bland annat för att ta bort oönskad hårväxt, pigmentfläckar, tatueringar, 

samt ytliga blodkärl. Laser kan beskrivas som koncentrerat ljus, där ljuset omvandlas till värme 

under laserbehandlingen. Beroende på vilken behandling konsumenten vill ha, kan värmen 

användas mer eller mindre djupt i huden. Laserljuset skapar värme, vilket gör att det sker en 

kontrollerad förändring i vävnaden som laserljuset siktar på. Om den enskilde vill ta bort en 

pigmentfläck ställs laserljuset in på att hitta överskottspigment i huden. Både laser och IPL 

består av ljus, men skillnaden på dem är att laser enbart består av ett koncentrerat ljus, medan 

IPL har flera olika typer av ljus.29 Vid en laser- och IPL-behandling skapas en sorts brännskada 

i kärlen. Eventuella komplikationer och biverkningar för dessa typer av behandlingar är 

kopplade till brännskadan, där smärta, svullnad, obehag, rodnad och blåsbildning är vanligt 

förekommande.30 

 

2.4. Hudslipning 

Hudslipning, även kallad Dermabrasion, används vanligen för att ta bort ärr, rynkor och 

pigmentförändringar. Behandlingen utförs genom en mekanisk slipning av huden, vilket görs i 

syfte att få kroppen att läka det behandlade området med ny hud. Vid mindre hudslipningar 

behövs enbart lokalbedövning, men vid större behandlingar krävs narkos och den behandlade 

sövs. Läkaren slipar hudens lager steg för steg. Eventuella biverkningar för hudslipning är 

blödning, infektion i sår, hyper- eller hypopigmentering.31 

 

3 Lagstiftning 
 

3.1 Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/123/EG 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006, reglerar tjänster 

på den inre marknaden, vilket kallas tjänstedirektivet. Det införlivades i svensk rätt i form av 

lagen om tjänster på den inre marknaden (2009:1079). I skälen32 till direktivet framhålls EU:s 

gemensamma målsättning, vilken är att skapa en starkare gemenskap mellan staterna och dess 

medborgare, samt att arbeta för att stärka ekonomisk och social utveckling. Vidare framhålls 

att direktivet utgår från art. 14.2 Fördraget om Europeiska unionen (FEU), vilket innebär att en 

inre marknad utan inre gränser för tjänster ska upprätthållas. 

 Etableringsfriheten som stadgas i art. 43 FEU, samt rätten att tillhandahålla tjänster inom 

gemenskapen enligt art. 49 FEU ska säkerställas. Tjänstedirektivet uppställer krav på 

                                                 
28 A.a. 
29 Akademikliniken, Laser och IPL.  
30 Plastikoperationer, IPL ljusbehandling av små ytliga kärl och rodnader. 
31 Plastikoperationer, Dermabrasion hudslipning. 
32 Skäl 1. 
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medlemsstaterna att bland annat ta hänsyn till principer, såsom administrativ förenkling,33 

nödvändighet, proportionalitet samt icke-diskriminering.34 Utredningen framhåller att 

lagförslaget inte går utöver de skyldigheter som Sverige har att beakta genom medlemskapet i 

EU.35 Medlemsstaterna är begränsade i sin rätt att kräva tillstånd för tjänsteverksamheter. Ett 

skäl för att kunna kräva tillstånd är att det ska vara motiverat av tvingande hänsyn till 

allmänintresset.36 Vidare framhålls att det endast under speciella omständigheter finns 

möjlighet för medlemsstaterna att utfärda tidsbegränsade tillstånd. Godtagbara omständigheter 

är; att tillståndet automatiskt förnyas eller att tillståndet gäller under förutsättning att 

verksamheten fortsatt uppnår tillståndskraven, att endast ett begränsat antal tillstånd finns eller 

i det fall en begränsad varaktighet är motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset37. EU-

domstolen har i sin praxis utvecklat innebörden av begreppet tvingande hänsyn till 

allmänintresset. Begreppet innefattar bland annat folkhälsa, skydd av tjänstemottagarna, 

konsumentskydd samt förebyggande av illojal konkurrens.38 Införande av tillstånd, samt andra 

restriktioner, kan enligt EU-domstolens praxis motiveras med tvingande hänsyn. Dock bör inte 

tillstånden verka diskriminerande i förhållande till nationalitet, därutöver bör nödvändighets- 

och proportionalitetsprinciperna beaktas.39  

    

3.2 Konsumenttjänstlagen 

KtjL reglerar relationen mellan konsumenter och näringsidkare rörande köp av tjänster. Lagen 

är tvingande till konsumentens förmån enligt 3 §. Detta innebär att avtalsvillkor som är sämre 

än vad lagen föreskriver inte är bindande för konsumenten.40 Lagen syftar till att ge 

konsumenterna ett visst grundskydd41, samt att stärka balansen i förhållandet mellan 

konsumenter och näringsidkare, då konsumenten i vissa situationer befinner sig i en 

underlägsen position.42 

 Det framgår av 1 § inom vilka områden lagen är tillämplig. Tjänster som omfattas är arbete 

på lösa saker, arbete på fast egendom, byggnader, anläggningar på mark eller i vatten eller på 

andra fasta saker, samt förvaring av lösa saker. KtjL är således inte tillämplig på alla slags 

konsumenttjänster, undantagen stadgas i 2 §. Det finns således en rad olika tjänster som faller 

utanför konsumenttjänstlagens tillämpningsområde, däribland behandling av personer. Med 

behandling av person avses bland annat skönhetsvård och läkarvård.43  

 

3.2.1 Krav på näringsidkaren  

KtjL uppställer vissa krav på näringsidkaren enligt 4 §. Konsumenten kan kräva att 

näringsidkaren utför arbetet på ett fackmässigt sätt. Kravet gällande fackmässighet kan krävas 

under hela arbetets gång, från planering till arbetets slutförande. Begreppet fackmässighet ska 

betraktas som ett objektivt sätt att bedöma arbetet på. Aspekter som kan lyftas in i bedömningen 

är t.ex. anvisningar, praxis och arbetsbeskrivningar för olika branscher.44 Vidare ställs krav 

enligt 4 § på att näringsidkaren med tillbörlig omsorg ska tillvarata konsumentens intresse samt 

                                                 
33 Tjänstedirektivet (2006/123/EG), skäl 43. 
34 A.a., skäl 56. 
35 SOU 2015:100, s. 271. 
36 A.a., art. 9.  
37 Tjänstedirektivet (2006/123/EG), art. 11, p. 1 a-c.  
38 A.a., skäl 40. 
39 A.a., skäl 56.  
40 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 225-226 och 230. 
41 Grobgeld L. & Norin A., Konsumenträtt, s. 95. 
42 Prop 1984:85:110 s. 25. 
43 Gerhard, P., Köprättens grunder., s. 229. 
44 Grobgeld L. & Norin A., Konsumenträtt, s. 96-97. 
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samråda med konsumenten i den utsträckning det behövs och är möjligt.45 Vägledning för vad 

begreppet fackmässighet innefattar kan många gånger hämtas i olika branschers beskrivningar 

med dess tillhörande material och metoder. Utöver detta tillkommer en mer generell norm för 

vad som är att anse som en godkänd yrkes- eller branschpraxis. Att en tjänst ska utföras på ett 

fackmässigt sätt innefattar även att näringsidkaren förväntas använda sig av en fackmans 

förmåga att bedöma arbetet. Näringsidkaren ska därmed bland annat planera arbetet på ett 

fackmässigt sätt, ta hänsyn till vissa estetiska krav, samt inneha en viss grad av konstnärlighet 

vid vissa typer av arbeten.46  

 

3.2.2 Näringsidkarens skyldighet att avråda 

Näringsidkaren har skyldighet att avråda konsumenten från att få tjänsten utförd när denna inte 

kan tänkas vara till rimlig nytta för konsumenten, vilket framgår av 6 §. Omständigheter som 

är avgörande i bedömningen huruvida tjänsten är till rimlig nytta är tjänstens pris, värdet av 

föremålet för tjänsten, samt andra särskilda omständigheter.47 Med nytta menas en ekonomisk 

nytta för konsumenten.48 I de fall näringsidkaren inte avråder konsumenten och det finns starka 

skäl att anta att konsumenten kommer välja att avstå från tjänsten behöver denne enbart betala 

för det arbete som hade betalats om näringsidkaren uppfyllt skyldigheten om avrådande. 

Konsumenten ska dock inte gynnas på ett orimligt vis, vilket gör att konsumenten kan komma 

att få betala för den del av tjänsten denne har nytta av.49 Det framgår av 9-15 §§ definitionen 

av vad fel är enligt KtjL. “Felbegreppet kan, i likhet med vad som gäller enligt 

konsumentköplagen, sägas vara en spegelbild av lagens krav på hur en tjänst ska utföras enligt 

4 §”.50 Enligt 9 § är en konsumenttjänst felaktig om den inte är fackmässigt utförd, om tjänsten 

inte följer de föreskrifter som ska säkerställa tjänsten är tillförlitlig ur ett säkerhetsperspektiv 

eller om tjänsten i övrigt inte följer vad som är avtalat. Tjänstens slutresultat ska återspegla vad 

parterna kommit överens om, vilket kan anses vara utgångspunkten för KtjL. Huruvida en tjänst 

är felaktig bedöms vanligtvis utifrån tidpunkten då uppdraget avslutades.51  

 

3.2.3 Reklamation 

Huvudregeln för reklamation av tjänster är tre år, det vill säga den tid konsumenten har på sig 

att reklamera innan rätten att klaga försvinner.52 Tidsfristen för reklamation börjar löpa från 

det att arbetet slutfördes. Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från att denne upptäckte 

felet. Om reklamationen sker inom två månader anses konsumenten alltid ha klagat i rätt tid, 

vilket stadgas i 17 §. Konsumenten förlorar enligt 18 § sin rätt att klaga om klagomålet inte har 

framförts inom rätt tid. Föreligger det fel i tjänsten har konsumenten rättigheter gentemot 

näringsidkaren enligt 16-23 §§. Påföljder som kan aktualiseras vid fel i tjänsten är rätt att; hålla 

inne med betalning, kräva att felet åtgärdas, göra prisavdrag, häva köpet, samt erhålla 

skadestånd. Konsumenten har inte rätt till samtliga påföljder på samma gång utan har endast 

rätt till en av dem, med undantag för skadestånd som kan kombineras med samtliga åtgärder. 

Gällande konsumentens rätt att hålla inne med betalningen enligt 16 § ska beloppet motsvara 

så stor del som avser det bristfälliga i tjänsten.53  

 

                                                 
45 A.a., s. 96. 
46 SOU 2015:100, s. 130, 187. 
47 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 231. 
48 Unnersjö, Konsumenttjänstlagen (1985:716) kommentaren till 6 § 1 st. på Karnov. 
49 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 231-232. 
50 Grobgeld L. & Norin A., Konsumenträtt, s. 97. 
51 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 234. 
52 Det finns dock ett undantag vid arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i 

vatten eller på andra fasta saker, då gäller istället tio års reklamationsfrist. 
53 Grobgeld L. & Norin A., Konsumenträtt s. 101-102. 
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3.2.4 Näringsidkarens avhjälpande  

Det framgår av 20 § att konsumenten kan kräva att näringsidkaren avhjälper felet, och således 

rättar till det felaktiga. Om felet inte står i rimlig proportion till näringsidkarens kostnad samt 

olägenheter kan inte konsumenten kräva att felet rättas till. Näringsidkaren får åtgärda felet 

även om inte konsumenten har krävt ett avhjälpande, om det inte finns särskilda skäl för att 

konsumenten ska kunna avvisa åtgärden. Näringsidkaren ska avhjälpa felet inom skälig tid från 

det att konsumenten har reklamerat och gett näringsidkaren möjlighet att påbörja avhjälpandet. 

Konsumenten ska inte heller behöva betala för att få felet åtgärdat. Om felet inte avhjälps har 

konsumenten rätt till ett prisavdrag enligt 21-22 §§. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar 

för konsumenten att få felet åtgärdat. För att visa hur stort prisavdraget bör vara kan 

konsumenten vända sig till en annan verksam person inom området för ett andra utlåtande.54 

 

3.2.5 Skadeståndsskyldighet  

Näringsidkaren kan komma att bli skadeståndsskyldig för en felaktigt utförd tjänst. Enligt 31 § 

fastställs näringsidkarens skadeståndsskyldighet utifrån dennes så kallade kontrollansvar.55 

Kontrollansvaret betyder att näringsidkaren ansvarar för det som ligger inom dennes kontroll. 

För att säljaren ska undgå ansvar krävs det att fyra förutsättningar är uppfyllda. Dessa 

förutsättningar är att det ska föreligga ett hinder för fullgörelse, att hindret ska ligga utanför 

säljarens kontroll, att hindret inte heller ska ha varit förutsebart av säljaren när avtalet slöts, 

samt att effekterna av hindret inte skäligen ska ha kunnat undvikas eller övervunnits av 

näringsidkaren. Om inte alla förutsättningar är uppfyllda är således näringsidkaren skyldig att 

ersätta konsumenten den skada som denne har åsamkats på grund av ett fel i tjänsten.56 

Skadeståndsansvaret omfattar i stort sett all typ av ekonomisk skada som konsumenten 

tillfogats på grund av felet i tjänsten. Ansvaret för näringsidkaren gäller således inte enbart för 

direkta förluster som konsumenten drabbats av, utan det omfattar även eventuella följdskador 

på annan egendom som tillhör antingen konsumenten eller dennes familj. Denna typ av ansvar 

kallas för produktansvar och stadgas i 32 §. Rätten för en konsument att utkräva skadestånd 

inskränks av vissa allmänna skadeståndsrättsliga principer. Enligt dessa principer ska en skada 

ersättas om det föreligger ett normalt orsakssamband mellan skadan och näringsidkarens 

kontraktsbrott. Näringsidkaren kan därmed inte hållas ansvarig för att ersätta en skada om det 

är visar sig vara osannolikt att skadan uppkommit till följd av näringsidkarens kontraktsbrott 

och denne inte skäligen kunnat räkna med skadan. Den skadelidande ska dock se till att försöka 

begränsa sina skador enligt 50 a §, annars kan den skadelidande behöva stå för kostnaderna 

själv. KtjL:s bestämmelser om skadestånd är inte tillämpligt på eventuella personskador som 

konsumenten drabbats av, vilket framgår av 35 §.57  

 

3.3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 ska börja 

tillämpas av medlemsländerna senast den 26 maj 2020.58 Förordningen gäller för de som 

släpper ut produkter på marknaden, tillhandahåller produkter eller använder dem på människor 

inom EU.59 I förordningen stadgas hur medicintekniska produkter och produkter utan 

medicinskt syfte ska hanteras på marknaden. Som produkt utan medicinskt syfte anges bland 

annat injicerbara fillers, vilka används för att fylla ut huden, samt laser- och IPL-

                                                 
54 Gerhard, P., Köprättens grunder, s. 102. 
55 Gerhard, P., Köprättens grunder,  s. 241. 
56 A.a.,, s. 35. 
57 A.a., s. 242-243. 
58 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745, kap. I, art. 2, st. 2. 
59 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745, kap. I, art. 1. 
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behandlingar.60 Produkter som används utan medicinskt syfte ska minst uppnå de allmänna 

krav på säkerhet och prestanda som presenteras i förordningen. Bland de krav som ställs är att 

produkterna ska vara säkra att använda, effektiva och lämpliga för dess avsedda ändamål. Vad 

gäller riskerna med produkterna sägs att de ska vara förenliga med en acceptabel risknivå i 

förhållande till de fördelar personen förväntas uppnå med produkten.61 Tillverkarna ska 

tillhandahålla ett riskhanteringssystem, däribland ansvarar de för att eliminera eller kontrollera 

kända risker som kan kopplas till användningen av en produkt.62  

 

3.4 Reglering av medicintekniska produkter 

De allmänna regleringar som gäller för medicintekniska produkter återfinns i lagen (1993:584) 

om medicintekniska produkter. I det fall en medicinteknisk produkt ska användas eller antas 

användas av en konsument är även produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämplig, enligt 1 § 2 

st. Med medicinteknisk produkt, som stadgas i 2 §, menas en produkt som är avsedd att 

användas av människor för att:  

 
“påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 

påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning, 

undersöka, ändra eller ersätta autonomin eller en fysiologisk process, eller 

kontrollera befruktning.” 

 

Det framgår av 2 § 3 st. att lagen främst ska tillämpas av tillverkare. Med tillverkare avses en 

fysisk eller juridisk person som är ansvarig för utformning, tillverkning, paketering och 

märkning innan produkten introduceras på marknaden, av tillverkaren eller annan på uppdrag 

av tillverkaren. 

Om en produkt är att anse som en medicinteknisk produkt behöver den inte godkännas av 

Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas. Det föreligger ett krav om att produkten ska ha 

svensk bruksanvisning och märkning. Det finns ingen reglering om vem som får utföra 

behandlingar med fillers.63 Dock finns det producenter och återförsäljare som ställer upp egna 

krav på att köparen av fillers innehar sjuksköterskelegitimation, eller annan hälso- och 

sjukvårdslegitimation, samt att det ska finnas en ansvarig läkare på plats. Vidare ställs krav om 

att utövarna ska ha genomgått specifika utbildningar vilka producenten står bakom.64  

 

3.5 Produktsäkerhetslagen 

Syftet med produktsäkerhetslagen är enligt 1 § att se till att varor och tjänster som erbjuds till 

konsumenter inte orsakar personskada. Lagens tillämpningsområde, vilket stadgas i 2 §, är 

avgränsat till varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet, samt varor som 

tillhandahålls i offentlig verksamhet. I 7 § stadgas ett allmänt säkerhetskrav, vilket föreskriver 

att varor och tjänster som näringsidkare tillhandahåller ska vara säkra. Varan eller tjänsten ska 

anses vara säker om den vid normalt bruk och livslängd inte medför någon risk för människors 

hälsa, säkerhet eller om risken bara är låg. Uppfylls inte kraven om säkerhet är varan att anse 

som farlig enligt 8 §. Det framgår av 10 § att vid bedömning huruvida en tjänst ska anses vara 

förenad med en godtagbar risk beaktas särskilt på vilket sätt tjänsten har utförts, vilken 

information näringsidkaren lämnat angående säkerheten, hur tjänstens utförande påverkar 

varans säkerhet, samt de risker som tjänsten kan medföra för särskilda konsumentgrupper, i 
                                                 
60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745, Bilaga XVI - Förteckning över grupper av 

produkter utan avsett medicinskt ändamål enligt artikel 12. 
61 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745, Bilaga I, kap. I, p. 1. 
62 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745, Bilaga I, kap. I, p. 3. 
63 Läkemedelsverket, Information om botulinumtoxin och fillers, 2017. 
64 SVT Nyheter, Lär ut injektioner på kycklingfiléer, 2017-07-08. 
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synnerhet barn och äldre. KOV har det huvudsakliga tillsynsansvaret för att säkerställa att 

produktsäkerhetslagen efterlevs, i annat fall anges vilken myndighet som har ansvar. Bland 

annat Läkemedelsverket har tillsyn över särskilda regler om produktsäkerhet. 

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 

produktsäkerhetslagen ska efterlevas.65 

 

3.6 Reglering av patientskador  

Det finns ingen klar definition i lagtexten av vad begreppet personskada står för, utan 

vägledning får sökas i SkL:s förarbeten, samt genom praxis. En personskada kan vara både 

fysisk och psykisk, men det faktum att det uppkommit en personskada ger inte per automatik 

ersättning till den skadelidande, utan det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. 

För att ersättning ska utgå är det en förutsättning att det förelegat en skadehändelse samt att det 

finns ett orsakssamband mellan skadehändelsen och skadorna. Ytterligare en förutsättning är 

att den skadelidande ska kunna styrka skadan och dess påföljder som denne yrkar ersättning 

för.66 En patient är en person som söker råd, behandling eller vård via hälso- och sjukvården 

för att denne lider av en sjukdom eller annat likvärdigt tillstånd.67 

 Det framgår av 12-13 §§ patientskadelag (1996:799) att en vårdgivare ska inneha en 

patientförsäkring som täcker ersättning för den typen av skador som lagen omfattar. 

Patientskadeersättning ska betalas ut av försäkringsgivaren. Den skadelidande behöver inte 

visa att vårdgivaren har varit vållande för att få ersättning enligt patientförsäkringen. 

Patientskadeersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler till den som lidit skada vid 

utövandet av hälso- och sjukvård. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) innehar 

en patientförsäkring för de personer som vårdas av landstingen eller av privata vårdgivare vilka 

samarbetar med landstingen. Övriga vårdgivare har patientförsäkringar i andra bolag. Gällande 

patientskador som uppkommit vid vård av landstinget är det LÖF som är ansvariga för 

skaderegleringen. Den skadelidande har rätt till ersättning för en patientskada även om 

vårdgivaren inte innehar någon försäkring, ty då går Patientförsäkringsföreningen in och 

lämnar ersättning. Ett krav för alla försäkringsbolag som tillhandahåller patientförsäkringar är 

att vara medlemmar i Patientförsäkringsföreningen. Föreningen har till övergripande uppdrag 

att lämna ersättning om förutsättningarna för detta är uppfyllda, samt att administrera 

Patientskadenämnden (PSN) och Läkemedelsskadenämnden. För att en patientskada ska 

ersättas enligt patientskadelagen krävs att skadan med övervägande sannolikhet uppkommit till 

följd av vård. Det ska antingen vara fråga om en behandlingsskada, skada orsakat av ett tekniskt 

fel, diagnosskada, infektionsskada, skada på grund av ett olycksfall eller en 

medicineringsskada.  

 Den skadelidande, vårdgivaren, försäkringsgivaren eller domstol kan välja att överklaga ett 

patientskadeärende till PSN. Det är inte möjligt att anmäla en skada direkt till PSN, utan det 

krävs att den skadelidande först har vänt sig till vårdgivarens försäkringsbolag. Att pröva ett 

ärende hos nämnden är kostnadsfritt. PSN:s yttranden är, likt ARN:s rekommendationer, 

rådgivande och inte bindande. Hos PSN är det vanligaste förekommande ärendet huruvida en 

skada är ersättningsgill eller inte, vilket i sig är en medicinsk bedömning. Om PSN avger ett 

yttrande som den skadelidande inte är nöjd med kan denne istället pröva rätten till 

patientskadeersättning i allmän domstol. Den skadelidande behöver dock kunna styrka att 

patientskadan har vållats genom oaktsamhet eller underlåtenhet från vårdgivarens sida, något 

som kan vara svårt att påvisa för den enskilde.68 

 

                                                 
65 Grobgeld L. & Norin A, Konsumenträtt, s. 220. 
66 Svendenius, M. & Schönning O., Ersättning vid personskada, s. 31-32. 
67 NE, Patient. 
68 Svendenius, M., Ersättning vid personskada, s. 274-275. 
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3.7 Strålskyddsreglering 

Under 2013 beslutade EU:s råd om att medlemsländerna skulle implementera ett 

grundläggande skydd för de faror som är förknippade med exponering för strålning i Rådets 

direktiv (2013/59/Euratom) av den 5 december 2013. Detta direktiv kom sedan att 

implementeras i den svenska lagstiftningen i form av strålskyddslagen (2018:396) tillsammans 

med strålskyddsförordningen (2018:506), samt föreskrifter utgivna från Strålsäkerhets-

myndigheten (SSM). Vissa verksamheter är skyldiga att ansöka om tillstånd för att bedriva 

verksamheten, såsom kärnkraftsverksamhet, vilket regleras i 6 kap 1 § Strålskyddslagen, 

medan vissa verksamheter endast behöver anmäla verksamheten. Exempel på anmälnings-

pliktig verksamhet är odontologisk röntgendiagnostik, vilket regleras i 1 kap. 2 § SSMFS 

2018:2. Utöver tillståndsplikt och anmälningsplikt har SSM givit ut föreskrifter och allmänna 

råd. Ett exempel på sådan är SSMFS 2014:469, vilken syftar till att ge föreskrifter och allmänna 

råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus (IPL). I föreskriften kan det bland 

annat läsas om utövarens allmänna skyldigheter i 3 § SSMFS 2014:4, där det framgår att vid 

användning av IPL ska utövaren vara väl insatt i hur utrustningen fungerar, samt känna till 

riskerna med behandlingen. Vidare framgår av 5 § att vid behandling som görs inom två 

centimeter runt ögat krävs det ansvarig läkare på plats. Försiktighet vid ögat motiveras med att 

denna kroppsdel är känsligast för laser- och IPL-behandlingar. SSM avråder från att genomgå 

vissa typer av behandlingar, såsom behandling vilken sker nära ögat, såsom borttagning av 

pigmentfläckar genom IPL eller laser, samt behandling med IPL eller laser på mörk eller 

brännskadad hud. Gällande borttagning av pigmentfläckar framhåller SSM att fläckar kan vara 

början till en hudtumör, alternativt en redan utvecklad tumör. När en laser- och IPL-behandling 

görs på en hud som antingen är mörk eller redan brännskadad är risken för brännskador stor, 

SSM avråder därför från behandlingen.70 

 SSM är tillsynsmyndighet över strålsäkerheten för verksamheter som gör laser- och IPL-

behandlingar, vilka utförs med ett kosmetiskt syfte.71 

 

3.8 Analogi 

Analogi tillämpas vid en situation där det saknas lagstiftning för området. För att kunna avgöra 

ett sådant fall är det vanligt förekommande att använda närliggande lagstiftning. Lagstiftningen 

för ett område tillämpas således för en situation som faller utanför de ramar som denna är tänkt 

att gälla för. För att kunna göra en analogisk tillämpning vid en situation som inte är reglerad i 

lag krävs det att rekvisiten i lagen inte står i strid med det aktuella fallet.72 Analogier är vanligt 

förekommande på det civilrättsliga området, där det finns flertal luckor i lagstiftningen.73 

Analogier bör dock användas restriktivt. Försiktighet kan motiveras med att den enskilde ska 

kunna veta vilka konsekvenser ett visst handlande kommer att få, vilket bidrar till att 

rättssäkerheten upprätthålls.74 

 

3.9 Standarder och branschorganisationer 

3.9.1 Standarder 

Vid tillfället för utredningen75 pågår ett antal arbeten inom Europa som syftar till att utforma 

standarder inom området skönhetsbehandlingar. Det finns en standard utformad för medicinska 

estetiska ingrepp. Standarden omfattar icke-kirurgiska ingrepp, såsom injektionsbehandlingar, 

                                                 
69 Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2018:27. 
70 Strålsäkerhetsmyndigheten, Viktigt inför behandling med laser eller IPL.  
71 Strålsäkerhetsmyndigheten, Kosmetiska behandlingar med laser och IPL nära ögat. 
72 Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt, s. 90-91. 
73 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 149. 
74 Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt, s. 90-91. 
75 SOU 2015:100, s. 95.  
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laserbehandlingar och kemisk peeling med flera. Förslaget är tänkt att ställa krav om 

informationsskyldighet, kompetens av utövare samt hygien och risker.76 Det finns ett förslag 

om en standard när det gäller behandlingar som utförs på skönhetssalonger. Behandlingar som 

omfattas är bland andra hud- och ansiktsbehandling, pigmentborttagning, hårborttagning samt 

vissa typer av laserbehandlingar. Standarden syftar likt den ovannämnda till att ställa krav på 

utövarna genom bland annat krav på hygien, information gentemot konsumenten, hantering 

och förvaring av farliga kemikalier.77  

 

3.9.2 Branschorganisationer  

Utöver dessa förslag om standarder finns det ett antal branschorganisationer. De eftersträvar 

att personen som vill behandlas ska kunna göra det så säkert som möjligt. 

 

3.9.2.1 Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation 

En av branschorganisationerna är Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR), vilka 

arbetar med att organisera och kvalitetssäkra hudterapeutsutbildningar. Om en hudterapeut har 

genomgått en utbildning som SHR har godkänt kan hudterapeuten ansöka om medlemskap och 

auktorisation hos SHR. Ett medlemskap i SHR garanterar att hudterapeuterna har en 

grundutbildning, behandlingsskadeförsäkring samt en kundolycksfallsförsäkring. Utöver detta 

ska medlemmen följa SHR:s etiska regler, vilka föreskriver att så länge hudterapeuten inte 

innehar en hälso- och sjukvårdslegitimation får denne inte utföra injektionsbehandlingar. SHR 

använder sig av olika åldersgränser beroende på vilken typ av behandling det gäller. Vid IPL- 

och laserbehandlingar tillämpas en åldersgräns på 18 år, medan den lägsta gränsen är 8 år.78 

 Medlemmar i SHR ska följa deras etiska regler. Syftet med dessa regler är bland annat att 

säkerställa god branschstandard och ett starkt konsumentskydd. Vid en överträdelse av de 

etiska reglerna kan det leda till att medlemmen får en erinran, en varning eller blir utesluten. 

Medlemmarna i SHR ska följa ARN:s rekommendationer, följa lagbestämmelser om hygienisk 

verksamhet samt marknadsföring. Vidare ska medlemmen följa de regleringar som gäller för 

god sed inom branschen, vilket bland annat är att inte överdriva effekten av en behandling eller 

att använda begrepp som vilseleder konsumenten att tro att det är fråga om hälso- och 

sjukvård.79 

 

3.9.2.2 Estetiska injektionsrådet 

Estetiska injektionsrådet (EIR) är en ideell organisation, vilken består av specialister inom 

plastikkirurgi samt injektionsbehandlingar. De arbetar för att säkerställa den enskildes skydd 

vid en injicering i syfte att förändra utseendet.80 

 EIR har tagit fram en egen certifiering. Detta motiveras bland annat med att det saknas 

regleringar i Sverige gällande vem som kan utföra injektioner, samt att det är svårt för en 

konsument att avgöra vilken behandlare som är kunnig.81 “Ur ett konsumentperspektiv leder 

frånvaron av reglering till svagare patientsäkerhet och risk för ökat antal felbehandlingar.”82 

Certifieringen säkerställer att behandlaren innehar en hälso- och sjukvårdslegitimation och är 

utbildad tandläkare, läkare eller sjuksköterska. Behandlaren innehar således en viss 

grundkompetens inom medicin. För att erhålla en certifiering krävs att behandlaren avklarar ett 

prov inom ansiktets fysiologi, grundläggande injektionskunskap samt komplikationshantering. 

                                                 
76 A.a., s. 94-95. 
77 A.a., s. 96. 
78 SOU 2015:100, s. 96-97.  
79 SHR, Etiska regler.  
80 EIR, Om oss.  
81 EIR, Certifieringen - Allmän info.  
82 A.a.   
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Certifieringen är knuten till den enskilda behandlaren som genomgått utbildningen och gäller 

under en bestämd tid. Det finns rekommendationer att fortsätta utbilda sig för att säkerställa att 

kunskapen fortfarande är aktuell.83 Dessutom krävs det att behandlaren skriver under ett så 

kallat etiskt kontrakt, där denne åtar sig att följa vissa etiska riktlinjer.84 I kontraktet framgår 

det bland annat att behandlaren ska inneha en ansvarsförsäkring, säkerställa patientsäkerhet 

och upprätthållande av god medicinsk kompetens, utföra journalföring, fotodokumentation 

innan påbörjad behandling, följa Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi:s (SFEP) regler 

för etisk marknadsföring samt samarbeta med en certifierad legitimerad läkare som ska kunna 

kontaktas för rådgivning med svar inom ett dygn.85 

 

3.10 Om skadestånd vid konsumenttjänster 

Professorn och före detta justitierådet Bertil Bengtsson diskuterar skadestånd vid 

konsumenttjänster i Svensk Juristtidning (SvJT). Kontrollansvar gäller som tidigare nämnt (se 

avsnitt 3.2) vid skadestånd gällande fel i näringsidkarens prestation, dock är personskador som 

uppkommit till följd av ett felaktigt utfört arbete undantaget från kontrollansvaret. Bengtsson 

menar att analogier och en utvidgning av lagstiftningen bör göras med viss försiktighet. 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har tillämpat KtjL:s bestämmelser om skadestånd 

analogt när det gäller enklare typer av tjänster, såsom frisörbesök och skönhetsvård. Dock har 

de inte tillämpat kontrollansvaret i de fall då personskador uttryckligen är undantagna från 

KtjL. Bengtsson ifrågasätter detta agerande och menar att kontrollansvaret ändå bör kunna 

gälla oavsett om det som skadats vid utförandet av behandlingen är en sak eller en person. 

Anledningen till att personskador är undantagna från KtjL:s bestämmelser om skadestånd var 

att lagstiftaren inte ville reglera skador orsakade av felaktiga produkter, vilket det inte handlar 

om här. Bengtsson pekar också på eventuella konsekvenser som ett kontrollansvar skulle kunna 

innebära om ansvaret skulle bli aktuellt även vid behandling av personer. Kontrollansvaret 

skulle då innebära att näringsidkaren ska stå ansvarig för alla incidenter som sker under en 

behandling, vilket kan innebära stora konsekvenser för en näringsidkare om denne ska ansvara 

för alla tänkbara händelser i samband med en skönhetsbehandling. Bengtsson menar att det 

förmodligen inte går att använda sig av samma lagstiftning inom hela rättsområdet, då hänsyn 

bör tas till de olika förhållandena som råder beroende på vilken tjänst det är fråga om. Då 

möjligheten till att göra analogier är begränsad, kan det vara ett argument för att utvidga 

tillämpningsområdet för KtjL, och således stärka skyddet för konsumenten.86  

 

3.11 Finns det en möjlighet att införa behandling av personer i Konsumenttjänstlagen? 

I förarbetena till KtjL gjordes en övervägning huruvida behandling av personer skulle regleras 

i lagen. Det ansågs dock allt för omfattande för att denna typ av behandling enkelt skulle kunna 

införas i lagen, vilket gjorde att det lämnades utanför.87 Först 2007 påbörjades ett arbete för att 

undersöka möjligheten att införa behandling av person i KtjL. Arbetet presenterades i Ds 

2008:55 och Ds 2009:13. I Ds 2008:55 presenterades förslaget att införa viss typ av behandling 

av personer i lagen, utan att behöva göra allt för omfattande ändringar. De behandlingar som 

ansågs lämpliga att infoga var bland annat frisörbehandlingar, skönhetsbehandlingar och 

tatueringar. 

 

                                                 
83 EIR, Certifieringen.  
84 EIR, Certifieringen - För behandlare.   
85 EIR, Etiskt kontrakt. 
86 Bengtsson, B., Om skadestånd vid konsumenttjänster, s. 262-272. 
87 Prop. 1984/85:110, s. 144 ff. 

https://estetiskainjektionsradet.se/certifieringen/f%C3%B6r-behandlare
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3.11.1 Diskusssionspromemoriorna Ds 2008:55 och Ds 2009:13 

I det stora hela menar Bertil Bengtsson, författaren till diskussionspromemoriorna88, att KtjL 

till stora delar kan tillämpas analogt när det gäller behandling av personer. Dock identifierar 

han vissa svårigheter med att tillämpa reglerna för reklamation, avhjälpande, hävning, 

hävningspåföljder, samt skadestånd. När det gäller näringsidkarens skyldighet att avråda 

konsumenten framhålls att detta bör göras med försiktighet, då det saknas en allmän 

kontraktsrättslig princip om att avråda den andra parten från att ingå avtal. I det fall det 

föreligger oaktsamhet vid avtalsslutet från näringsidkarens sida kan dock den allmänna 

kontraktsrättsliga principen culpa in contrahendo tillämpas, och näringsidkaren kan således bli 

skadeståndsskyldig.89  

 

4 SOU 2015:100 - Kroppsbehandlingar, Åtgärder för ett stärkt 

konsumentskydd 
Vid ett regeringssammanträde den 24 april 2014 fattades beslut om att inleda en utredning för 

estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården 

och tandvården, vilket gjordes genom kommittédirektiv 2014:61.90 

 Utredningen presenterades i SOU 2015:100, där det föreslås en ny lag för 

Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan innebära 

en betydande hälsorisk.91 I uppsatsen kommer denna definition benämnas med 

kroppsbehandlingar, om inget annat anges. Det som avses med hälsorisk är risk för smitta, 

svåra skador, allvarliga sjukdomar eller men av bestående karaktär.92 

 

4.1 Marknaden för kroppsbehandlingar 

Kroppsbehandlingar är en konsumenttjänst som till viss del är oreglerade på marknaden, vilket 

kan försätta konsumenten i en riskfylld situation. Utredningen föreslår ett förstärkt 

konsumentskydd genom att införa en ny lag som reglerar kroppsbehandlingar av detta slag, 

samt en rikstäckande, webbaserad informationstjänst där konsumenten kan inhämta oberoende 

information. När gäller kroppsbehandlingar finns det många aktörer, behandlingar samt spridda 

regelverk. Ansvaret är fördelat mellan olika myndigheter och det finns inga klara gränser för 

vem som har tillsyn för vad. När det kommer till näringsidkarens ansvar står det inte klart vilka 

krav som ställs på denne gällande informationsskyldighet, försäkring och kompetens. En 

konsument som vill göra ett påläst val ställs inför en komplicerad uppgift, då det är svårt att 

bilda sig en översikt av området. Dessutom är det inte lätt för konsumenten att avgöra vilken 

information som är relevant för en specifik typ av behandling. Enligt utredningen är 

kroppsbehandlingar att betrakta som en konsumenttjänst. Utredningen avser 

kroppsbehandlingar som faller utanför hälso- och sjukvårdens regelverk, vilket behandlingar 

gör när inte uppfyller hälso- och sjukvårdens syfte.93 Syftet är att medicinskt förebygga, utreda 

och behandla sjukdomar och skador.94 I de fall kroppsbehandlingarna uppfyller syftet omfattas 

de inte av utredningen, exempelvis behandlingar som är medicinskt indikerade eller 

rekonstruktiv vård.95 

 

                                                 
88 Ds  2008:55 och Ds 2009:13.  
89 Ds 2008:55.  
90 Vår kommentar: Utredningen beaktade inte andra ingrepp med medicinska risker, om de saknade syfte att 

förändra utseendet. 
91 SOU 2015:100, s. 15.  
92 A.a., s. 15-16. 
93 A.a., s. 15-16. 
94 A.a., s. 16.  
95 A.a., s. 16.  



 16 

4.2 Lagförslagets syfte 

Syftet med en ny lag är att verka för att konsumenten ska kunna få en god och trygg behandling, 

vilket ska uppnås genom högre krav på näringsidkaren. Tydligare regelverk ger också ökad 

kontrollmöjlighet över utövaren, samt ger konsumenten större möjlighet att ta reda på vilka 

rättigheter denne har vid en eventuell tvist. Lagen är tänkt att omfatta behandlingar såsom 

kirurgiska ingrepp, injektioner, tatuering, piercing, laser, IPL och hudslipning. I den nya lagen 

föreslås bland annat att det enbart är vissa yrkesgrupper som ska kunna utöva viss typ av 

behandling, införande av tillståndsplikt, införande av tillsynsmyndigheter samt skapa ett 

register för de verksamheter som innehar tillstånd. Det föreslås att endast legitimerad läkare 

eller legitimerad tandläkare ska inneha rätten att utföra kirurgiska ingrepp. 

Injektionsbehandlingar som görs under huden skulle endast läkare, tandläkare, sjuksköterska 

eller tandhygienist, vilka är legitimerade, vara behöriga att utföra inom sina respektive 

kompetensområden.96 

 

4.3 Förslag om införande av tillståndsplikt, tillsynsmyndighet samt register 

Verksamheter som bedriver hygieniska tjänster, alltså stickande och skärande behandlingar, 

har i dagsläget en anmälningsskyldighet. Istället för en anmälningsskyldighet föreslås det i 

istället krav om tillståndsansökan för verksamheten. Kravet om tillstånd föreslås utökas till att 

även innefatta behandlingar såsom laser- och IPL-behandlingar. Kommunen föreslås, 

tillsammans med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bli ansvarig tillsynsmyndighet. 

Tillsynen ska ske i form av en systemtillsyn. Detta innebär att kommunen kontrollerar huruvida 

verksamheten lever upp till lagens uppsatta krav. Däremot ska kommunen inte bedöma 

personalens kompetens, utbildning eller vilken teknik som används. Vid eventuella misstankar 

om obehörig personal, hygienrisk, eller utebliven dokumentation rapporterar kommunen till 

IVO.97 

 IVO föreslås tillhandahålla ett register över verksamheter som beviljats tillstånd. Ett syfte 

med registret är att det ska vara enkelt för en konsument att kontrollera om en verksamhet 

verkar seriös. Ett annat syfte med registret är att kommunen enkelt ska kunna kontrollera om 

verksamheten innehar tillstånd.98 

 

4.4 Förslag om införande av informationstjänst och förhandsinformation   

Utredningen föreslår att en nationell, webbaserad informationstjänst anpassad för konsumenter 

ska tas fram. Denna ska tillhandahålla oberoende information om de olika behandlingar som 

innebär en betydande hälsorisk för konsumenten. Marknaden för denna typ av tjänster är 

växande och det framhävs i utredningen att det kommersiella intresset inte bör underskattas. 

Informationen behövs för att konsumenten ska kunna bilda sig en uppfattning om behandlingen 

genom lättillgängligt och oberoende material. Tanken är att konsumenten ska ges 

förutsättningar till att fatta ett välgrundat beslut. Konsumenten ska kunna ta reda på eventuella 

risker behandlingen kan innebära för att sedan själv värdera vad denne vill utsätta sin kropp 

och hälsa för. Genom ökad information stärks den enskildes skydd. Likaså innebär det en 

förbättring för samhället i stort, då eventuella komplikationer kan leda till ökat behov av hälso- 

och sjukvård. Tjänstens utformning föreslås vara konsumentanpassad, tillhandahållas genom 

ett myndighetssamarbete samt upplysa vilka rättigheter och skyldigheter berörda parter har. 

Utredningen framhåller att webbplatsen tillgodoser behovet av samlad, opartisk information 

vilket tillhandahålls på ett ändamålsenligt sätt. Förhoppningen är att konsumenten ska hitta 

webbplatsen innan den väljer att utföra en behandling. Sidan ska även innehålla fakta om 

eventuella problem som kan uppkomma efter tjänstens utförande. Webbsidan ska varken ta 

                                                 
96 SOU 2015:100, s. 17.  
97 A.a., s. 18-19.  
98 A.a., s. 19.  
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emot klagomål, förmedla kontakt mellan konsument och näringsidkare eller rekommendera 

verksamheter.99 

 Näringsidkaren föreslås ge konsumenten förhandsinformation innan påbörjad behandling. 

Informationen ska innefatta “möjliga metoder, metoden som konsumenten väljer, förväntat 

behandlingsförlopp och resultatet, risker för komplikationer och biverkningar, eftervård i 

samband med kroppsbehandlingen, och kostnader för eftervården”.100 Informationen ska vara 

enkel och lätt för konsumenten att inhämta. Vidare ska näringsidkaren, i den mån det är möjligt, 

försäkra sig om att konsumenten uppfattat informationen korrekt. Den ska även anpassas till 

en nivå som gör det möjligt för den enskilde konsumenten att ta till sig informationen.101  

 

4.5 Inget förslag om införande av åldersgräns samt försäkringskrav  

Det föreslås ingen generell åldersgräns för behandlingarna, då skydd för minderåriga redan 

anses finnas i form av föräldrabalken (1949:381), socialtjänstlagen (2001:453) samt Förenta 

nationernas konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Vidare utredning gällande 

åldersgräns avseende vissa behandlingar kan dock behöva göras. Utredningen konstaterar att 

det bör vara en fråga mellan vårdnadshavaren och dennes barn om barnet får utföra en 

behandling eller inte. Nackdelen med en åldersgräns för behandlingar kan vara att de barn som 

vill utföra en behandling för att bli av med exempelvis generande hårväxt eller grov 

acneärrbildning inte heller får möjlighet till sådan behandling.102 

 Det föreslås inte något obligatoriskt krav att näringsidkaren ska inneha viss försäkring för 

personskador.103 “En kroppsbehandling är en konsumenttjänst som erbjuds enligt olika villkor 

och förutsättningar på en kommersiell marknad.”104 Ansvaret föreslås läggas på konsumenten 

att själv utreda vilken försäkring näringsidkaren har och sedan eventuellt komplettera med egen 

försäkring. Anledningen till att det inte uppställs något obligatoriskt försäkringskrav för 

näringsidkaren är att det bedöms vara ett strängt krav då deras verksamheter ofta skulle 

bedömas som högriskverksamheter, vilket medför en hög premie.105  

 

4.6 Förslag om särskilda krav på legitimerad personal 

I den föreslagna lagen görs en hänvisning till 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL), 

vilket innebär att PSL:s regler gällande prövotid, återkallelse av legitimation och begränsad 

förskrivningsrätt kan aktualiseras i det fall en legitimerad personal utför kroppsbehandlingar 

på ett oprofessionellt sätt. Utredningen finner hänvisningen nödvändig då hälso- och 

sjukvårdens syfte annars måste uppfyllas för att dessa regler ska bli tillämpliga, och det blir 

således ett sätt att göra 8 kap. gällande. De finner att det vore olämpligt att ställa lägre krav på 

den legitimerade personalen vid utövande av verksamhet som faller utanför hälso- och 

sjukvården. Legitimationen kan ses som en kvalitetsstämpel för att utövaren innehar viss 

kompetens och utredningen menar därför att det är rimligt att utövaren förväntas använda sig 

av denna kunskapen fullt ut, oavsett syftet med behandlingen.106  

 

4.7 Dokumentationskrav 

Utredningen föreslår ett införande av ett krav för näringsidkare att vid utförandet av en 

kroppsbehandling dokumentera samtliga åtgärder som görs under behandlingen. 

                                                 
99 A.a., s. 19-20.  
100 A.a., s. 36. 
101 SOU 2015:100, s. 36. 
102 A.a., s. 19-20.   
103 A.a., s. 19-20.  
104 A.a., s. 20.   
105 A.a., s. 21.  
106 A.a., s. 183-184. 
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Dokumentationen syftar till att säkra bevisning om vilken information konsumenten fått 

angående behandlingen, konsumentens hälsotillstånd, samt information om behandlingen.107 

Obehöriga ska inte ha tillgång till dokumentationen, då den innehåller personuppgifter om 

konsumenten. Dokumentationen ska dessutom vara individuellt utformad för varje enskild 

konsument, samt anpassad efter respektive verksamhetsområde.108 Utredningen anser att det är 

den verksamhetsansvarige som ska se till att hanteringen av informationen uppfyller 

dokumentationskravet.109  

 

4.8 Problembild  

Den problembild som målas upp i utredningen är en snabbt växande marknad för 

kroppsbehandlingar, samt ett svagt skydd för konsumenten. Problematiken består i bristfälligt 

regelverk, brister i verksamheten, brister i kunskap och kompetens samt bristfälligt 

ansvarstagande. Regelverket som finns är inte lätt att bilda sig en samlad uppfattning om. Det 

rör flera områden såsom miljöbalken (1998:808) (MB), konsumentlagstiftningen samt hälso- 

och sjukvårdens regelverk.110 Problemen leder till att konsumenten befinner sig i en utsatt 

situation där risken för skador är stor.111 “Dessa förutsättningar i kombination med att det finns 

mycket pengar att tjäna i branschen kan också locka till sig oseriösa näringsidkare som utsätter 

kunder för stora risker.”112 

 

4.8.1 Problembild - Myndigheternas ansvarsområden 

Var de olika myndigheternas ansvar börjar och slutar är inte helt tydligt. Inom ramen för MB:s 

regleringar finns dels tillsynsvägledande myndigheter, dels samverkansorgan för att skapa en 

mer samordnad tillsyn, men trots detta är bristerna stora. Bristerna kan förklaras med att vissa 

verksamheter inte blir föremål för tillsyn, medan andra utsätts för flertalet tillsynstillfällen av 

olika myndigheter. Ytterligare en brist som kan nämnas är att det inte är korrekt myndighet 

som utövar tillsyn. Ett område där flera kommuner anser att det råder oklarheter är i de fall då 

sjukvårdspersonal utövar behandlingar som inte faller inom hälso- och sjukvårdens ramar. När 

hälso- och sjukvårdens syfte saknas omfattas inte behandlingen av den berörda lagstiftningen. 

Det finns krav på att de verksamheter som utför någon form av stickande eller skärande ska 

anmäla sin verksamhet till kommunen, vilket regleras i MB. Kravet omfattar dock inte 

legitimerad personal som utför sådan verksamhet, då de står under IVO:s tillsyn. Resultatet av 

det blir att den legitimerade sjukvårdspersonalen inte anmäls enligt MB, och inte heller finns 

upptagna i IVO:s register över vårdgivare. Om anmälan inkommer till IVO kan de utöva tillsyn 

över den berörda personalen, dock inte verksamheten. I praktiken kan det innebära att vissa 

verksamheter i dagsläget inte blir föremål för tillsyn alls. PSL är tillämplig lag när det gäller 

behandlingar som faller inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen.  

 

4.8.2 Problembild - Vad utgör egentligen hälso- och sjukvård?  

Definitionen av hälso- och sjukvård är tydlig. Det råder dock skilda meningar om vad som 

faller in under begreppet. Vissa menar att det avgörande är huruvida behandlingen utförs av en 

legitimerad yrkesutövare, medan utredningen finner att det är syftet med behandlingen som är 

avgörande, och således om PSL är tillämplig eller inte. Utredningen finner att  

kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet inte faller in under hälso- och sjukvården, 

trots att behandlingen i vissa fall utförs av en legitimerad person. Viss typ av behandling kan 

                                                 
107 A.a., s. 198.  
108 A.a., s. 37-38.  
109 A.a., s. 197.  
110 SOU 2015:100, s. 59. 
111 A.a., s. 65-66. 
112 A.a., s. 66. 
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utföras med både ett medicinskt syfte och ett syfte att förändra utseendet, exempel på sådan 

behandling är åderbråck. Dels kan åderbråcksoperationer genomföras för att lindra 

komplikationer i form av smärta, svullnad eller sår, dels kan operationerna genomföras med ett 

kosmetiskt syfte. Det är således fråga om en gråzon, där det inte är typen av ingrepp utan syftet 

som är avgörande för huruvida det är fråga om hälso- och sjukvård.113  

 Kroppsbehandlingar utförs inte enbart inom ramen för verksamheter utan även i utövarens 

hem. Frågan huruvida verksamheten är yrkesmässigt bedriven kan då aktualiseras. När den 

behandlade personen är en patient finns det ett omfattande regelverk som skyddar patienten. 

Vid kroppsbehandlingar som inte faller inom hälso- och sjukvården är personen inte att anse 

som patient, vilket innebär att denne faller utanför det skyddande regelverket som en patient 

skulle omfattas av. Det finns ingen skyldighet för utövare som slutar att bedriva verksamhet att 

avanmäla denna till kommunen. Viss verksamhet som utövar exempelvis laserbehandlingar 

omfattas inte av MB:s anmälningsplikt för hygienisk verksamhet. Detta är faktorer som bidrar 

till att kommunen får svårt att överblicka vilken verksamhet som faktiskt bedrivs.114 Det kan 

konstateras att lagstiftningen är splittrad och det finns inga tydliga regler som ger konsumenten 

ett tillräckligt skydd.115  

 

4.8.3 Problembild - Brister i verksamheten 

Vid flertalet skönhetsbehandlingar saknas det i dagsläget lagstiftning som uppställer krav på 

att utövarna ska inneha viss kompetens. Det finns inga hinder för att en person utan medicinsk 

kompetens utför behandlingar såsom injektion av filler samt laser- och IPL-behandling. Det 

ställs heller inga krav på vilken information konsumenten ska tillhandahållas eller krav på viss 

betänketid, vilket gör att konsumenten hamnar i ett mer utsatt läge. Näringsidkaren behöver 

inte dokumentera steg för steg hur behandlingen utförs. Dessutom är det ovanligt att parterna 

har skriftliga avtal om vad de enats om. Det finns ingen anmälningsskyldighet för biverkningar 

och komplikationer, utan endast rekommendationer om att anmäla de fall där det föreligger 

smittorisk. Rekommendationen om anmälan gäller inte för andra komplikationer såsom 

allergier, brännskador och vävnadsdöd. Endast hälso- och sjukvårdens verksamhet omfattas av 

de regler som finns för medicintekniska produkter såsom fillers och laser. Verksamhet som 

faller utanför hälso- och sjukvårdens syfte omfattas således inte.116 

 

4.8.4 Problembild - Brister i kunskap och kompetens 

Utredningen visar att det råder bristfällig kompetens och kunskap hos den enskilde, utövare 

och myndigheter. En följd av att detta blir att det skydd som finns blir ännu svagare. För den 

konsument som vill fördjupa sin kunskap gällande kroppsbehandlingar finns det en svårighet 

för denne i att urskilja vad som är objektiv fakta, då det primärt är kommersiella aktörer som 

ligger bakom denna i nuläget. Frågan ställs hur informationen bör presenteras för att 

konsumenter i allmänhet ska kunna tillgodogöra sig denna, då inte alla har samma möjlighet 

att inhämta information. Dessutom vet inte många konsumenter att de kan söka hjälp via 

konsumentvägledning, samt vilket konsumentskydd de har. Om en konsument faktiskt 

bestämmer sig för att söka hjälp hos en myndighet är det inte säkert att myndigheten kan 

besvara frågorna. Ofta har konsumenten dessutom slutit ett muntligt avtal med näringsidkaren, 

vilket är svårt att bevisa. Ytterligare en faktor som lyfts fram är att konsumenter i vissa fall 

känner skam och av den anledningen väljer att inte gå vidare med ärendet. Bland de problem 

som myndigheter har presenterat är det faktum att branschen är under konstant utveckling och 

                                                 
113 A.a., s. 54-60. 
114 SOU 2015:100, s. 61.  
115 A.a., s. 61-62.  
116 A.a., s. 62-63. 



 20 

att nya behandlingar och produkter tas fram löpande. Det gör det svårt för berörda myndigheter 

att följa med i utvecklingen.117 

 

4.8.5 Problembild - Bristfälligt ansvarstagande 

Inte alla verksamhetsutövare har möjlighet att bistå med någon form av eftervård när en 

konsument drabbas av komplikationer. Detta förklaras med att verksamheten inte bedrivs hela 

dygnet, utan enbart under vissa tider. Konsumenterna hänvisas då till den offentliga hälso- och 

sjukvården. I vissa avtal finns friskrivningar som innebär att konsumenten inte kan klaga till 

berörd myndighet eller inte ens framföra klagomål till behandlaren. I vissa fall erbjuder 

näringsidkaren en ny behandling, i andra fall erbjuds konsumenten att betala för nya 

behandlingar för att komma till rätta med de tidigare misslyckade.118 

 

5 Remissvar SOU 2015:100 
 

5.1 Remissvar ARN - SOU 2015:100  

Inledningsvis förklarar ARN att de enbart kommer att kommentera de delar av utredningen 

som i nuläget faller inom deras ansvarsområde, vilket i detta fall är konsumenttjänster. Hälso- 

och sjukvårdsrelaterade frågor kommenteras således inte. Nämnden kommenterar att det är 

svårt att veta vilka tjänster som är kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och 

vilka som är att anse som hälso- och sjukvård, då det är syftet som är avgörande. De föreslår 

att en indelning av vilka tjänster som faller in under konsumentlagstiftningen respektive hälso-

och sjukvårdslagstiftningen vore att föredra.  

 ARN lyfter fram problemet med att vissa av dessa kroppsbehandlingar kommer att behöva 

medicinsk kompetens som nämnden saknar, därför blir sådana ärenden i nuläget avvisade. 

 

5.2 Remissvar Inspektionen för vård och omsorg (Dnr 10.1-6613/2016) 

IVO är positivt inställda till att skapa en ny lagstiftning för kroppsbehandlingar med syftet att 

förändra utseendet, och att behandlingarna ska anses vara en konsumenttjänst. Likt utredningen 

finner IVO dagens regelverk vara otydligt. De är vidare positivt inställda till en 

informationstjänst. Gällande lagförslaget är IVO positiva till “utredningens nuvarande 

inriktning men inte dess nuvarande utformning”. Som utredningen framhåller är det inte frågan 

om hälso- och sjukvård, utan konsumenttjänster.119  

 Likt utredningen anser IVO att det finns tillfällen där den behandlade kan tänkas hamna i en 

gråzon, huruvida det ska anses vara fråga om en konsumenttjänst eller sjukvård. Det är den 

ansvariga läkaren som förväntas bedöma om ett ingrepp har ett medicinskt syfte. Läkarens 

bedömning får stora konsekvenser för den behandlade, då skyddet av lagstiftningen ser väldigt 

olika ut beroende på om den vårdade anses vara patient eller konsument. Detta trots att det kan 

vara samma behandling som utförs.120 

 Vad gäller kirurgiska ingrepp och injektioner ställer sig myndigheten positiv till att endast 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom sina respektive områden ska vara behöriga att 

utföra sådana ingrepp. Vidare ställer IVO sig frågande till vad som gäller för de verksamheter 

som bedriver både hälso- och sjukvård, samt kroppsbehandlingar, huruvida de har både en 

anmälningsskyldighet vid hälso- och sjukvård och krav på tillstånd vid utförande av 

kroppsbehandlingar.121 

                                                 
117 A.a., s. 63-65.  
118 SOU 2015:100, s. 65.  
119 Inspektionen för vård och omsorg, Remissvar, Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, 

Dnr 10.1-6613/2016, s. 1. 
120 A.a., s. 2. 
121 A.a., s. 2. 
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 Förslaget att kommunen ska utöva tillsyn över verksamheterna, dess lokaler, utrustning och 

personal bedömer IVO vara en svår uppgift för kommunerna. Vidare är IVO tydliga med att 

det inte är lämpligt att kommunen ska granska yrkes- och kvalifikationskrav, samt vilken teknik 

som används i verksamheten.122 

 Hänvisningen i den föreslagna lagen till 8 kap. PSL är begränsad till att endast gälla då det 

kan bli aktuellt med en treårig prövotid, samt begäran av återkallelse av legitimation för 

sjukvårdspersonalen. IVO presenterar exempel på situationer när detta inte kommer bli aktuellt, 

vilket kan vara om det saknas dokumentation eller om lokalen har hygienbrister. Som 

utredningen framhåller finner IVO att det inte är lämpligt att legitimerad personal har olika 

krav baserat på huruvida behandlingen anses utgöra hälso- och sjukvård eller inte.123 

 Eftersom kroppsbehandlingar lyfts ur hälso- och sjukvårdslagstiftningen finner IVO att det 

är flera lagar som inte blir gällande, däribland de som reglerar medicintekniska produkter, 

läkemedelshantering samt journalföring. På grund av de risker behandlingarna medför anser 

IVO att avsaknaden av de nämnda regelverken försätter den behandlade i en utsatt position. 

 IVO föreslås bli ansvarig för ett nationellt register, vilket myndigheten inte finner lämpligt 

då de endast har tillsyn över hälso- och sjukvård. De befarar att ansvaret skulle kunna ses som 

en kvalitetsstämpel för verksamheterna som utför kroppsbehandlingar.124  

 

5.3 Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande över SOU 2015:100 

SSM ställer sig positiva till utredningens lagförslag gällande kroppsbehandlingar. 

Myndigheten framför dock synpunkter avseende åldersgräns för laser och IPL-behandlingar. 

Vid tidpunkten för yttrandet arbetades det med att implementera strålskyddsdirektivet 

(2013/59/EUROATOM), vilket föreslogs införas i en ny lag om strålskydd.125 För att få utföra 

kosmetiska exponeringar med icke-joniserande strålning föreslås en åldersgräns om 18 år, samt 

krav på skyltning och egenkontroll. Anledningen till att SSM föreslår en åldersgräns om 18 år 

är för att den enskilde ska kunna fatta ett välgrundat beslut.  

 

5.4 Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett 

stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)  

Inledningsvis kan det konstateras att Socialstyrelsen är överens med utredningen om att det 

föreligger ett behov av att stärka konsumentskyddet gällande kroppsbehandlingar. 

Socialstyrelsen vill se en klar och ändamålsenlig lagstiftning. I det presenterade förslaget 

uppmärksammar Socialstyrelsen flertalet svagheter. En brist i utredningen är 

gränsdragningsfrågan om vad som utgör hälso- och sjukvård. I de fall legitimerad personal 

utför ett kirurgiskt ingrepp med syfte att förändra utseendet är rättsläget oklart huruvida det ska 

anses vara hälso- och sjukvård eller inte.126  

 

5.4.1 Ingrepp som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal  

Gällande ingreppen som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal är det Socialstyrelsens 

uppfattning att detta bör infogas i hälso- och sjukvårdens regelverk, vilket förväntas stärka den 

enskildes position. Socialstyrelsen är av uppfattningen att lagförslaget inte löser problemet med 

den rådande gråzonen, utan att problemet skulle kvarstå vid ett antagande av lagförslaget. De 

ställer sig vidare frågande till om det är en bra lösning att skapa ett regelverk som kommer att 

                                                 
122 A.a., s. 3. 
123 Inspektionen för vård och omsorg, Remissvar, Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, 

Dnr 10.1-6613/2016, s. 3. 
124 A.a., s. 6. 
125 Införd 1 juni 2018 i Strålskyddslag (2018:396), Strålskyddsförordning (2018:506) samt föreskrifter.  
126 Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd 

(SOU 2015:100), s. 1. 
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existera vid sidan av den redan gällande hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Socialstyrelsen 

framhåller varför de inte anser att hälso- och sjukvården är tydligt definierat i lagstiftningen, 

och presenterar argument som styrker varför kroppsbehandlingar med syfte att förändra 

utseendet kan anses vara hälso- och sjukvård.127 Det som utgör hälso- och sjukvård, vilket 

regleras i 1 § 1 st. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL), är som tidigare nämnt åtgärder 

som innebär att medicinskt förebygga, utreda samt behandla sjukdomar och skador. Även 

sjuktransporter och hantering av avlidna regleras inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det 

finns vissa ingrepp som inte direkt kan kopplas till sjukdom eller skada, men likväl faller in 

under hälso- och sjukvården. Medfödda skador, graviditet128 abort och sterilisering är exempel 

på ingrepp som ansetts tillhöra hälso- och sjukvården.129 

 Vidare framhåller Socialstyrelsen att under sin tid som tillsynsmyndighet ansåg de att  i fall 

ett ingrepp kräver kompetens som innehas av hälso- och sjukvårdspersonal blir även 

verksamheten att anse som hälso- och sjukvård.130 Detta synsätt går också att finna i föreskrifter 

från myndigheten131, där egenvård under vissa förutsättningar kan anses vara hälso- och 

sjukvård. Vid egenvård är det den delen av vården som kräver kompetens från hälso- och 

sjukvårdspersonal som bedöms falla in under hälso- och sjukvårdslagstiftningen132, det kan 

exempelvis vara planering av egenvård.133 Praxis från domstol styrker ståndpunkten att 

kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet kan vara hälso- och sjukvård. I RÅ 

1997 not 28 ansågs en person som själv saknade legitimation utgöra en del av hälso- och 

sjukvården då denne assisterade legitimerad personal vid en hårtransplantation.134 

 

5.4.2 Betydelsen av legitimerad personal för bedömningen 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och Patientskadenämnden (PSN) har båda gjort 

bedömningar att kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet vilka utförs av 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är hälso- och sjukvård.135 PSN har tagit ställning till 

vad som kan anses vara hälso- och sjukvård. I ett fall från nämnden var det en icke legitimerad 

person som utförde en pigmentinplantering av eyeliner och ögonbryn, vilket nämnden inte 

ansåg vara hälso- och sjukvård. Detta då behandlingen utfördes i ett estetiskt syfte, samt att det 

var fråga om en icke legitimerad personal.136 Ett annat fall nämnden prövade gällde en 

injektionsbehandling som en legitimerad sjuksköterska utförde. Trots att behandlingen gjordes 

i ett estetiskt syfte fann nämnden det utgöra hälso- och sjukvård, samt den behandlade ansågs 

vara patient.137   

 Socialstyrelsens uppfattning är att all behandling som innefattar kirurgiska ingrepp och 

injektioner vilka utförs av hälso- och sjukvårdspersonal bör utgöra hälso- och sjukvård. I 

motsats till utredningens uppfattning finner Socialstyrelsen att det är hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen som bör användas när legitimerad personal utför kirurgiska ingrepp 

                                                 
127 Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd 

(SOU 2015:100), s. 1-2. 
128 Prop. 1981/82:97, s. 111. 
129 Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd 

(SOU 2015:100), s. 2. 
130 A.a., s. 2-3. 
131 Exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:6 om bedömningen av om en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 
132 Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd 

(SOU 2015:100), s. 2-3. 
133 Patientsäkerhet, Socialstyrelsen, Egenvård, 2017. 
134 A.a., s. 3. 
135 Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd 

(SOU 2015:100), s. 3. 
136 Patientskadenämndens referat 2002:13. 
137 Patientskadenämndens referat 2005:11. 
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och injektioner. Avlägsnas kirurgiska ingrepp och injektioner från lagförslaget, och istället 

införs i hälso- och sjukvårdslagstiftningen, reduceras behovet av denna del i den nya föreslagna 

lagen. Vad gäller resterande kroppsbehandlingar som behandlas i lagförslaget är 

Socialstyrelsen enig om att de bör betraktas som konsumenttjänster, samt att det vore önskvärt 

att implementera en ny lag för dessa tjänster. Socialstyrelsen anser att det bör undersökas 

huruvida detta bör införas i den föreslagna lagen, eller om det finns ett mer lämpligt sätt såsom 

att införa det i exempelvis miljöskyddslagstiftningen. Rättsläget för kirurgiska ingrepp och 

injektioner som legitimerad personal utför kan anses oklart då det å ena sidan kan falla in under 

hälso- och sjukvården, men å andra sidan finns det åsikter som pekar i motsatt riktning. 

Socialstyrelsen föreslår att rättsläget kan förtydligas genom att behandlingar som rör kirurgi 

och injektioner kan införas i HSL, alternativt kan den nya lagen referera till 

patientsäkerhetslagen, patientskadelagen och patientdatalagen. I Socialstyrelsens mening vore 

det till fördel för den enskilde om kroppsbehandlingar skulle falla in under hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen, då det skulle innebära ett starkare och mer omfattande skydd. Om en 

konsument enbart omfattas av lagförslaget framhåller Socialstyrelsen att konsumenten inte 

skulle få samma skydd som en patient, då bland annat rätten till ersättning enligt PSL skulle 

falla bort.138  

 

5.4.3 Hälso- och sjukvård eller konsumenttjänst?  

Socialstyrelsen framhåller att vid situationer där ingrepp utförs på grund av psykiskt lidande 

kommer det att bli svårt att avgöra var gränsen går för att ingreppet ska anses utgöra 

konsumenttjänst eller hälso- och sjukvård. Samtidigt kan en konsument som låter utföra en 

konsumenttjänst få komplikationer under behandlingen. Frågan är vad som händer med 

behandlarens roll när syftet skiftar, ska behandlaren då tillämpa två regelverk parallellt vid ett 

och samma ingrepp?139  

 

5.4.4 Tillstånd, anmälningsplikt och tillsyn 

När det gäller krav på tillstånd är Socialstyrelsen tveksamma till om detta är den mest 

resurseffektiva lösningen. Det är kostsamt med ett tillståndskrav, och det bör därför övervägas 

om det är tillräckligt med en anmälningsplikt. Vidare anser Socialstyrelsen att det vore en bättre 

lösning om IVO blev tillsynsmyndighet istället för kommunerna, dels med hänsyn till att 

kommunens tillsyn begränsas till en systemtillsyn, dels för att kommunen har en skyldighet att 

anmäla brister i verksamheten till IVO. Socialstyrelsen ställer sig frågande till hur kommunen 

ska kunna inneha tillräcklig kompetens för att veta när det föreligger sådana brister.140 

 

5.4.5 Informationstjänst och försäkringskrav  

Socialstyrelsen delar uppfattningen om införandet av ny informationstjänst. Vad gäller 

förslaget om försäkringsskydd finner Socialstyrelsen det svårt att uttala sig om huruvida det är 

tillräckligt utrett eller inte. I det fall vissa behandlingar skulle komma att infogas i hälso- och 

sjukvården skulle dessa då istället omfattas av PSL och således skulle konsumenten inneha ett 

gott försäkringsskydd.141 

 

5.5 Remissyttrande “Kroppsbehandlingar” (SOU 2015:100) - Konsumentverket 

KOV instämmer med utredningen om att det krävs ett starkare skydd för konsumenten vid 

kroppsbehandlingar. På grund av att gällande regelverk är bristfälligt, finner KOV att förslaget 

                                                 
138 Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd 

(SOU 2015:100), s. 4-5 och 7. 
139 A.a., s. 6. 
140 A.a., s. 7-8. 
141 A.a., s. 8-9. 
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om kommunalt tillstånds- och tillsynssystem bör införas. KOV anser att det presenterade 

regelverket är i behov av kompletteringar, för att undvika fortsatt analog tillämpning av KtjL. 

Det är positivt både för näringsidkare och konsumenter att få ett tydligt regelverk som markerar 

när en tjänst är att anse som felaktig, samt vilka skyldigheter respektive rättigheter de har i ett 

sådant läge.  

 För att åstadkomma ett stärkt konsumentskydd, vilket är ett av utredningens syften, 

framhåller KOV att det krävs tydligare regler för när en konsument har rätt att klaga, samt hur 

rättelsen bör ske. Rättelsen omfattar bland annat reklamation, avhjälpande och hävning. Dessa 

regleringar bör även utformas efter den speciella typ av tjänst som kroppsbehandlingar är. Likt 

skrivelsen i 21 § 3 st. KtjL angående konsumentens rätt att häva tjänsten om synnerliga skäl 

föreligger, såsom bristande kompetens hos näringsidkaren, anser KOV att en sådan 

bestämmelse bör införas i den föreslagna lagen.  

 För att säkerställa att förhandsinformation ges till konsumenten innan behandlingen, föreslår 

KOV att det bör uppställas ett skriftlighetskrav för näringsidkaren.  

 Förslaget om ett införande av en informationstjänst välkomnas av KOV, vidare föreslår de 

att näringsidkaren ska ha en skyldighet att informera konsument om denna tjänst. Konsumenten 

skulle således ges möjlighet att inhämta oberoende information innan påbörjad behandling. I 

det fall näringsidkaren inte lyckas, på ett för konsumenten förståeligt sätt, förmedla information 

om behandlingen menar KOV att näringsidkaren bör inneha en skyldighet att inte utföra denna.  

 Sedan mars 2015 tillhandahåller KOV en upplysningstjänst för konsumenter, vilken kallas 

Hallå konsument. Konsumenterna ges oberoende information och vägledning i 

upplysningstjänsten. KOV ser ett stort behov av att konsumenter kan tillhandahålla oberoende 

information, dock är det en svårighet att finna sådan information i dagsläget. KOV föreslår att 

informationstjänsten ges genom Hallå konsument, med tanke på att informationen om 

kroppsbehandlingar då skulle finnas på samma plats som övrig konsumentinformation, samt 

att det i dagsläget inkommer frågor till upplysningstjänsten gällande kroppsbehandlingar. KOV 

ser en svårighet i att tillhandahålla information som är kvalitetssäkrad ur ett medicinskt 

perspektiv, vilket gör att det läggs stort ansvar på berörda samarbetsmyndigheter. Därför 

föreslår KOV ett samarbete mellan informationstjänsten och 1177 Vårdguiden.  

 KOV ställer sig positiva till utredningens förslag att utse IVO till ansvarig myndighet för ett 

register, och anser att konsumenten enkelt ska kunna ta del av denna. Myndigheten ifrågasätter 

varför ett försäkringskrav inte bör införas enligt utredningen, då det enligt KOV krävs för att 

skapa ett starkt konsumentskydd vid en eventuell skada.  

 Sammanfattningsvis konstaterar KOV att utredningens förslag som helhet ger konsumenten 

ett stärkt skydd. Förslaget innebär dock inga förändringar i ett civilrättsligt avseende, då det 

sannolikt fortsatt skulle göras analogier till befintliga lagar. Därmed skulle det inte finnas 

tvingande civilrättslig lagstiftning på området för kroppsbehandlingar. För att åstadkomma 

ökad trygghet och förutsägbarhet skulle det krävas en direkt tillämplig lagstiftning. Dock finns 

det även argument emot speciallagstiftningar, och den splittring som lagstiftningen medför. 

Därför anser KOV att utredningen skulle behövt undersöka för- och nackdelar med 

specialregler, samt behovet av direkt tillämpliga civilrättsliga bestämmelser.  

 

5.6 Regelrådets yttrande över SOU (2015:100) Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett 

stärkt konsumentskydd 

Regelrådet kommenterar de överväganden som utredningen har gjort, där slutsatsen är att det 

presenterade lagförslaget är det bästa alternativet. Detta förklaras med att utredningen 

tillräckligt noggrant har utrett andra alternativ, däribland frågan om att inte implementera ny 

lagstiftning, självreglering i branschen, samt möjligheten till införlivande i KtjL. I det fall 

branschen själv skulle styra upp rådande situation finner rådet att det föreligger en risk för att 

mindre seriösa aktörer inte skulle upprätthålla kunskaps- och säkerhetsnivån vid behandlingen. 
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I frågan om huruvida det ska vara obligatoriskt för de utövande företagen att teckna en 

försäkring anser rådet att utredningen tydligt har förklarat varför många av företagen inte 

kommer kunna få en försäkring, på grund av att de bedöms vara högriskverksamheter och 

därför blir nekade. 

 

5.7 Remissvar Estetiska Injektionsrådet 

Estetiska Injektionsrådet (EIR) är till största del positiva till lagförslaget. De anser dock att 

injektioner i form av botox och fillers bör utgöra hälso- och sjukvård, och inte 

konsumenttjänster. Argument som framförs är att det förutsätts att behandlaren innehar 

medicinsk kompetens för att kunna utföra de arbetsuppgifter som följer med injektioner, såsom 

diagnosticera, utföra behandlingar samt utöva eftervård vid behov. De framhåller att det inte är 

vanligt med biverkningar vid injektionsbehandlingar, men att det trots allt förekommer i form 

av vävnadsdöd, blindhet samt hjärtinfarkter. EIR:s uppfattning är att medicinsk kompetens hos 

utövaren förebygger eventuella biverkningar och komplikationer. Vidare framhålls eventuella 

problem såsom kommunens bristande kompetens när det gäller injektionsbehandlingar, samt 

risken för ojämlik bedömning bland de olika kommunerna. EIR ställer sig positiva till att 

injektioner ska utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, dock finner de inte att 

tandhygienister besitter denna kompetens. De anser att en kravlista för utbildning och kunskap 

bör införas i lagen, vilken den legitimerade personalen ska vara tvungna att uppnå. Kravlistan 

föreslås efterlikna den av EIR framtagna certifieringen, avseende bland annat kunskapskrav 

inom anatomi och biverkningar, vilken används för att behandlingen ska utföras så riskfritt som 

möjligt. Gällande försäkringskrav anser de, i motsats till utredningen, att ett sådant krav bör 

införas. Argument som framförs för detta är att konsumenten ska känna trygghet och en 

tydlighet för behandlaren. Slutligen framhålls att det råder stor variation på de föreslagna 

kroppsbehandlingarna i lagförslaget. Detta kan tänkas leda till viss ojämlikhet, då mindre 

riskfylld verksamhet får onödigt stränga krav, medan mer riskfylld verksamhet får för låga 

krav. Det framhålls även att det bör ställas tydligare krav för de behandlingar som utförs av 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

5.8 Remissvar Läkemedelsverket  

Läkemedelsverket ställer sig huvudsakligen positiva till utredningens förslag om ny lag. De 

håller med om att en enskild som genomgår en kroppsbehandling ska anses vara en konsument 

och inte en patient. Vidare framhåller Läkemedelsverket att det bör vara den offentliga 

sjukvården som hanterar eventuella komplikationer i samband med kroppsbehandlingar. Dock 

behövs ett förtydligande att PSL inte blir tillämplig vid kroppsbehandling som klassificeras 

som en konsumenttjänst. De ställer sig positiva, likt utredningen, till begränsningen gällande 

vem som har rätt att utföra vissa typer av behandlingar. Begränsningen kopplat till specifik 

yrkesgrupp är tydlig när det gäller kirurgiska ingrepp och injektioner men de vill se ett 

förtydligande för vad som gäller behandlingar med strålning. Det behöver belysas hur 

lagförslaget ska sammankopplas med produktsäkerhetslagstiftningen. Likt utredningen 

efterlyser Läkemedelsverket sammanställningar av komplikationer, i form av biverkningar och 

bieffekter, som kan uppkomma vid kroppsbehandlingar. För medicintekniska produkter menar 

Läkemedelsverket att det är tillräckligt med det medicintekniska regelverket, som gäller oavsett 

vem som köper ett medicintekniskt läkemedel, och att det således inte behöver behandlas i 

utredningen. Läkemedelsverkets övriga synpunkter är att det behöver förtydligas vilken 

myndighet som ansvarar för vad, samt vart anmälningar ska ske. För att uppnå lagens syfte 

framhåller myndigheten att en uppdelning av ansvarsområden inte är genomförbart. 

Läkemedelsverket framhåller åsikten att lagförslaget bör överensstämma med den kommande 
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EU-förordningen142. Då botox kan användas både i medicinskt och estetiskt syfte, samt att det 

inte tydligt framgår att botox ska omfattas av lagförslaget, vill Läkemedelsverket därför se ett 

förtydligande av huruvida botox som används i estetiskt syfte ska omfattas. Finner utredningen 

att lagen ska omfatta detta anser Läkemedelsverket att det behöver tydliggöras vem som är 

ansvarig för att säkerställa att botoxinjektioner ges av behörig utövare. Utredningen anger 

mindre allvarliga kända risker med botox, dock finner Läkemedelsverket att de har utelämnat 

de mer allvarliga biverkningarna. 

 

5.9 Remissvar Patientskadenämnden 

PSN anser likt utredningen att området för kroppsbehandlingar behöver regleras. Ett införande 

av tillståndsplikt och krav för verksamheterna, samt informationsskyldighet inför behandlingen 

välkomnas. PSN finner dock att lagens tillämpningsområde inte är helt tydligt när det gäller 

vilken typ av verksamhet som omfattas, samt vilka behandlingar som ska anses vara 

kroppsbehandlingar. Inte heller är frågan om konsumentens rätt till ersättning när denne 

drabbats av en skada eller vid en felaktigt utförd tjänst tillräckligt behandlad i lagförslaget. 

Personer som genomgår kroppsbehandlingar kan enligt PSL ha rätt till ersättning om 

behandlingen utförts av legitimerad vårdpersonal, vilket utredningen enligt PSN inte har tagit 

i beaktande. PSN finner att utredningen inte i tillräcklig omfattning har utrett försäkringsfrågan, 

då utredningen indikerar att vid införande av ett försäkringskrav skulle försäkringsbolagen vara 

mer benägna att försäkra fler typer av kroppsbehandlingar än i dagsläget. De finner en svårighet 

i gränsdragningen av vilka verksamheter och behandlingar som ska omfattas av lagen, då det 

kan vara svårt att urskilja behandlingar som har ett annat syfte än det rent estetiska. 

Anledningen till detta är att det finns många näringsidkare som utför behandlingar med både 

ett estetiskt och medicinskt syfte, vilket gör att det är svårt att fastslå det huvudsakliga syftet. 

PSN framhåller risken med att det blir en fråga om subjektiva bedömningar av varje enskild 

läkare. För att upprätthålla konsumentskyddet behöver gränsdragningen tydliggöras i förslaget. 

Gällande definitionen av begreppet betydande hälsorisker anser PSN att denna är otydlig, vilket 

också kan leda till subjektiva bedömningar. Eftersom de flesta kroppsbehandlingar kan orsaka 

svåra skador eller bestående men finner PSN begreppet alltför vidsträckt. Vad gäller klagomål 

finner PSN utredningens förslag bristfälligt, då det inte medför ett klargörande om hur den 

enskilde ska klaga och gå vidare med ärendet. Sammanfattningsvis anser PSN att mer utredning 

behövs innan ett nytt lagförslag kan läggas fram. 

 

5.10 Remissvar Sveriges Konsumenter  

Sveriges Konsumenter anser likt utredningen att det finns ett behov av ny lagstiftning på 

området för kroppsbehandlingar. Dock anser de att förslaget behöver kompletteras med 

civilrättsliga bestämmelser, i syfte att tydliggöra för såväl konsument som näringsidkare att 

arbete som utförs på kroppen bör skyddas lika mycket som arbete på fast respektive lös 

egendom. Vidare framhåller Sveriges Konsumenter att skyddet bör stärkas genom att 

skadestånd vid kroppsbehandlingar även ska omfatta annan skada än den rent ekonomiska, likt 

skadeståndslagens bestämmelser. De finner att utredningens presenterade förslag gällande 

konsumentens möjligheter till att klaga på en utförd behandling är bristfälligt, och menar att 

det krävs ett förtydligande för vart konsumenten kan vända sig med sitt klagomål. Dessutom 

bör lagförslaget tydliggöra vilka möjligheter en konsument har när det gäller rättelse, 

exempelvis konsumentens rätt till att få felaktigt utförda behandlingar åtgärdade. Vidare anser 

Sveriges Konsumenter att lagförslaget bör kompletteras med information om vilken möjlighet 

konsumenten har till ekonomisk ersättning när denne behövt besöka en annan utövare i syfte 
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att avhjälpa felen. Konsumenten bör även ges rätt till prisavdrag, i de fall felen inte är alltför 

omfattande och inte kan avhjälpas. Sveriges Konsumenter ställer sig positiva till att 

näringsidkaren bör ge konsumenten information före behandlingen och framhåller att 

informationen bör ges skriftligen. Det bör dessutom finnas, likt KtjL:s bestämmelse, en 

skyldighet för näringsidkaren att i vissa fall avråda konsumenten från behandling. I motsats till 

utredningen anser Sveriges Konsumenter att det finns ett behov av att inrätta ett 

försäkringskrav. Dock framhåller de att om försäkringsbolagen inte är villiga att gå med på 

detta krav, bör det tydliggöras i lagförslaget att oavsett om det finns en försäkring eller inte, är 

det utövaren som är ansvarig för eventuella skador och felbehandlingar. Sveriges Konsumenter 

anser likt utredningen att en informationstjänst bör införas, vilken bör vara knuten till 1177 

Vårdguiden trots att kroppsbehandlingar inte faller inom hälso- och sjukvården.  

 

5.11 Remissvar landsting 

Följande landstings remissvar har inhämtats; Stockholms län, Östergötlands län och Uppsala-

Örebro sjukvårdsregion (Dalarna, Sörmland, Uppsala län, Värmland, Västmanland, 

Gävleborg och Örebro län). 

 I det stora hela ställer sig landstingen positiva till den föreslagna lagen, samt införandet av 

en nationell informationstjänst. I motsats till utredningen framför Östergötlands län att det finns 

ett behov av krav om ansvarsförsäkring, vilket bland annat motiveras med att utövare många 

gånger inte erbjuder eftervård, i de fall en person drabbas av komplikationer. Personen blir då 

istället hänvisad till den offentliga hälso- och sjukvården. Om behandlaren inte innehar 

ansvarsförsäkring behöver den felbehandlade personen vända sig till domstol för att kräva 

ersättning. Landstingen ställer sig positiva till förslaget om införande av nationellt register, där 

det särskilt framhålls att registret är viktigt för att kunna föra statistik och följa upp 

patientsäkerheten. Vidare framhåller landstingen vikten av ett införande av 

dokumentationskrav. Stockholms län delar utredningens uppfattning att kroppsbehandlingar 

som har till syfte att förändra utseendet ska klassificeras som en konsumenttjänst, vilket skulle 

medföra ett stärkt konsumentskydd. Det framförs argument om det förslag att endast 

legitimerad personal ska kunna utföra ingrepp som kräver specifik medicinsk kompetens, vilket 

motiveras med att eventuella komplikationer är de samma oavsett syftet med ingreppet. Vidare 

framhålls vikten av att IVO blir ansvarig för registret, samt utövar kontroll över legitimerad 

personal i syfte att upprätthålla säkerheten vid behandlingarna och minska risken för 

komplikationer. Stockholms län anser att det bör införas en tillståndsplikt för verksamheten. 

Landstingen är eniga med utredningen om att utse kommunen och IVO till tillsynsmyndigheter. 

Region Östergötland ställer sig positiva till utredningens förslag om att PSL bör vara tillämplig, 

samt ett införande av informationskrav för näringsidkaren.143 

 

5.12 Remissvar kommuner 

Följande kommunernas remissvar har inhämtats; Örebro, Lund och Sundsvall. I det stora hela 

ställer sig kommunerna positiva till utredningens förslag. Örebro finner att utredningen har 

lyckats identifiera bristerna i den nu gällande lagstiftningen. Vidare ställer de sig bakom 

förslagen om införandet av tillståndsplikt, utökat tillsynsansvar för kommunen samt införande 

av en informationstjänst. Lund vill se ett förtydligande om hur en kvalitetssäker tillsyn ska 

utföras. Sundsvall anser att det behövs ett tydliggörande av tillståndsprövningen och tillsynens 

utformning. De anser att det vore mer lämpligt att införa en anmälningsplikt än en 

tillståndsplikt, eftersom ansökan om tillstånd varken innebär att verksamheten granskas, eller 
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att tillståndet ska vara giltigt för en längre tid. Vidare vill de se ett förtydligande mellan 

kommunen och IVO:s ansvarsområden.144 

 

6 Konsumentrapport och förslag om nya regler för skönhets-

behandlingar  
 

6.1 Konsumentverkets konsumentrapport 2018 - Läget för Sveriges konsumenter 

KOV presenterar årligen en rapport över områden som behöver belysas särskilt, med 

utgångspunkt i vad konsumenter kan tänkas uppleva som problematiskt, alternativt medföra 

omfattande problem för särskilt utsatta grupper. I rapporten för år 2018 belyses bland annat 

området för skönhetsbehandlingar. Konsumentrapporten visar på svårigheter för både 

konsumenter, näringsidkare samt myndigheter. Konsumenten behöver mer information hur 

denne ska gå tillväga vid en felaktigt utförd tjänst. I nuläget kan denna typ av vägledning inte 

ges av Hallå konsument. Konsumenten kan ta del av viss information på Hallå konsuments 

webbplats, men det kan tänkas finnas ett behov av att utöka denna. Det är svårt för konsumenten 

att veta vart denne ska vända sig för hjälp, samt vad som kan krävas av företaget vid en skada 

eller när resultatet inte blev som avtalat. Näringsidkaren har många lagar och olika myndigheter 

att förhålla sig till. När det gäller myndigheterna finns det en svårighet i att veta vem som har 

tillsyn över vad, då ansvaret i nuläget är fördelat över ett flertal myndigheter. Uppdelningen 

grundas i olika lagstiftningsområden. KOV föreslår genom konsumentrapporten en 

komplettering av det nuvarande regelverket. Rapporten föreslår en informationsskyldighet för 

näringsidkaren, krav på försäkring, kompetens- och utbildningskrav för de som utövar 

tjänsterna, krav på anmälnings- eller tillståndsplikt samt ett inrättande av ett nationellt 

register.145 Informationsskyldigheten syftar till att den utförande näringsidkaren bör vara 

skyldig att kunna ge konsumenten tydlig information om bland annat eventuella risker med 

behandlingen. Skyldigheten att tillhandahålla tillräcklig information syftar till att konsumenten 

ska kunna fatta ett välgrundat och genomtänkt beslut. KOV menar att det bör föreligga ett 

ansvar för näringsidkaren att informera konsumenten om vart denne ska vända sig vid en tvist. 

Informationsskyldigheten bör sträcka sig till att näringsidkaren ska upplysa sig om vilket 

hälsotillstånd konsumenten befinner sig i, samt fråga efter eventuella hälsoproblem. KOV 

framhåller vidare vikten av ett införande av avrådandeplikt för näringsidkare. Denna plikt att 

avråda bör aktualiseras om konsumenten har ett hälsotillstånd som kan inverka negativt på 

resultatet för behandlingen eller om behandlingen riskerar att påverka hälsan negativt.146 Med 

bakgrund till att skönhetsbehandlingar kan innebära en stor risk för skador och betydande men 

anser KOV att det bör införas ett krav på försäkring, där konsumenten ska få ett grundskydd 

för eventuella skador som uppkommer under, eller till följd av, behandlingen. I dagsläget finns 

inget kompetenskrav eller krav på viss typ av utbildning för skönhetsbehandlingar. KOV vill 

ändra på det genom att det bör införas ett kompetenskrav, där utförande näringsidkare 

genomgått relevant utbildning kopplat till verksamheten. Kravet gäller främst de behandlingar 

som innebär ett skärande eller ett stickande. Det ska vidare omfatta kirurgiska ingrepp, laser- 

och IPL-behandlingar. Vidare bör skönhetsbehandlingar som innebär någon form av risk för 

konsumenten omfattas av kravet på kompetens och utbildning. 

 Lagstiftningen bör även kompletteras med ett krav på anmälnings- eller tillståndsplikt. För 

närvarande finns det enbart ett krav för skärande och stickande verksamheter att anmäla denna 

till det lokala hälso- och miljökontoret. Kravet på anmälan bör utsträckas till att omfatta andra 
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verksamheter. Möjligtvis kan tillståndsplikten övervägas för vissa typer av verksamheter. 

Eftersom kommunerna inte alltid har vetskap om verksamheter som inte har en anmälningsplikt 

kan detta resultera i att dessa typer av verksamheter faller utanför tillsynen som 

miljöförvaltningen utövar. Slutligen föreslår KOV att verksamheter som har en anmälnings- 

eller tillståndsplikt ska vara registrerade i ett nationellt register, där berörda myndigheter ska 

ha tillgång till informationen. Syftet ska vara att göra det lättare att utöva tillsyn samt 

uppföljning av verksamheterna, och registret kan möjligen göras tillgängligt för 

allmänheten.147 Konsumentrapporten framhåller den svårlösta gränsdragningen för vilka typer 

av behandlingar som faller in under lagstiftningen för hälso- och sjukvård. Dessa typer av 

behandlingar anses vara medicinskt motiverade. Gäller behandlingen däremot kirurgiska 

ingrepp eller injektioner som har ett annat syfte än medicinskt, men som utförs av antingen 

legitimerad personal eller hälso- och sjukvårdspersonal, råder det oklarheter huruvida även 

dessa behandlingar ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Dessutom finns andra 

typer av behandlingar som kan innebära stora hälsorisker för den enskilde, men som inte 

omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Nyss nämnda behandlingar är även undantagna 

från KtjL, vilket innebär att de inte omfattas av skyddet lagstiftningen ger. Bristen på tillämplig 

lagstiftning på området för skönhetsbehandlingar skapar enligt rapporten ett otydligt och 

oskyddat läge för konsumenten.148 

 Rapporten påpekar att det krävs tydliga regler för att åstadkomma ett högt konsumentskydd. 

Reglerna syftar till att konsumenterna erhåller ett gott skydd, där det är tydligt för 

näringsidkarna vad de har att förhålla sig till, samt vad berörda myndigheter har för typ av 

ansvar. ARN är inte behörig att pröva tvister där det fordras medicinsk sakkunskap, vilket det 

i regel krävs vid skönhetsbehandlingar. Konsumenten blir många gånger istället hänvisad till 

domstol för en prövning av tvisten. En prövning av tvisten i domstol kan leda till en hög kostnad 

för den drabbade konsumenten, vilket i sig kan vara avskräckande för att vilja processa i 

domstol.149 ARN prövar inte tvister som faller in under hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 

Nämnden prövar dock tvister som rör behandlingar med syfte att förändra utseendet. Om 

konsumenten drabbas av något fel vid en skönhetsbehandling kan detta ge allvarliga påföljder 

för denne. En felaktigt utförd tjänst kan både ge allergier, medicinska skador eller att resultatet 

inte blir som konsumenten hade kunnat räkna med. I den konsumentmarknadsundersökning 

som Konsumentverket har utfört, vilken ligger till grund för Konsumentrapporten, 

framkommer det att elva procent av de tillfrågade anser sig ha fått komplikationer av 

kroppsbehandlingen.150 Den nuvarande lagstiftningen ger enligt KOV inte ett fullvärdigt skydd 

för dessa typer av skador. Tillsynen över skönhetsbehandlingar är som tidigare nämnt uppdelat 

på olika myndigheter. Uppdelningen är gjort med hänsyn till vem som har utfört tjänsten, i 

vilket syfte som tjänsten har utförts, vilken typ av behandling som har gjorts, vilken typ av 

verksamhet som erbjudit behandlingen, samt vilken produkt som använts. Myndigheterna har 

till uppdrag att bland annat granska utövarna och verksamheterna utifrån tillämpligt 

lagstiftningsområde.151 

 

6.2 Socialstyrelsens förslag om nya regler för skönhetsbehandlingar - Estetiska 

behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande 

hälsorisker 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utredning på området estetiska 

behandlingar, huruvida behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära 
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betydande hälsorisker ska omfattas av samma typ av skydd som den enskilde har genom hälso- 

och sjukvårdslagstiftningen. Socialstyrelsen har också i uppdrag att utreda hur ett sådant skydd 

ska se ut, samt vilka typer av behandlingar som kan anses behöva medicinsk kompetens och 

som kan medföra betydande hälsorisker. Uppdraget är således fokuserat till mer riskfyllda 

behandlingar, dock finns det även en önskan om att stärka skyddet för andra typer av 

behandlingar som faller utanför kravet på medicinsk kompetens.152  

 Socialstyrelsens förslag är att kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar är de estetiska 

behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan komma att innebära betydande 

hälsorisker för den enskilde. Begreppet kirurgiska ingrepp åsyftar olika former av operationer, 

bland annat fettsugning, ögonlocksförminskning och bröstförstoring. Injektionsbehandlingar 

innefattar behandlingar med fillers, botox, lipolys och trådlyft med mera. Det gemensamma för 

de injektionsbehandlingar som enligt Socialstyrelsen ska omfattas av kravet på medicinsk 

kompetens är att injektionerna ska gå igenom alla hudens lager. Vad som avses med medicinsk 

kompetens menar Socialstyrelsen är den kunskap och kompetens som erhålls genom hälso- och 

sjukvårdsutbildning. Det krävs av utförande näringsidkare att denne har kunskapen och 

kompetensen för den specifika behandlingen, men likaså kunskap om kroppens anatomi, hur 

den enskildes hälsotillstånd kan komma att påverka förutsättningarna samt att ha förmågan att 

hantera komplikationer.153 

 För att åstadkomma ett tillräckligt skydd för patienten och för att minimera 

gränsdragningsproblem föreslår Socialstyrelsen att samma lagbestämmelser ska gälla för både 

ingreppet och för samtliga medicinska åtgärder som görs i samband med ett kirurgiskt ingrepp 

eller vid en injektionsbehandling som görs i ett estetiskt syfte. Reglerna för hälso- och 

sjukvården ska därför också omfatta dessa typer av behandlingar, vilka således är att anse som 

hälso- och sjukvård i lagens mening. Det innebär även att de verksamheter som utför dessa 

behandlingar ska anses vara vårdgivare och därmed faller inom IVO:s tillsynsområde. 

Socialstyrelsen framhåller vikten av att dessa behandlingar enbart får göras inom hälso- och 

sjukvården, och att det enbart ska vara hälso- och sjukvårdspersonal med tillräcklig kompetens 

och kunskap som är behöriga att utföra kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar i 

estetiskt syfte. Vidare anser Socialstyrelsen att det behövs ett skärpt krav på patientförsäkring 

som dessutom ska omfatta kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar i estetiskt syfte. 

Patientförsäkringen betalas ut till den skadelidande även om denne inte kunnat bevisa att 

utförande näringsidkare har vållat skadan, vilket således skulle innebära ett stärkt skydd för 

den enskilde, till skillnad från SkL:s bestämmelser som kräver att näringsidkarens vållande kan 

bevisas.154 

 Resultatet av förslaget tror Socialstyrelsen kommer att bli att den enskilde åstadkommer ett 

stärkt skydd, samt att det kommer att ske en minskning av personer som åsamkats skador i 

samband med nämnda behandlingar. Socialstyrelsen framhåller vidare att de verksamheter som 

inte följer bestämmelserna inte längre får bedriva verksamhet gällande den del som avser 

kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.155  
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7 Allmänna reklamationsnämnden  
ARN är den myndighet dit konsumenter kan vända sig till när de befinner sig i en tvist med en 

näringsidkare för att sitt ärende prövat. Konsumenten betalar ingenting för att få sitt ärende 

prövat hos ARN. Varken näringsidkaren eller konsumenten riskerar några kostnader som 

motsvarar rättegångskostnader. Konsumenten ska i sin anmälan göra en övergripande 

beskrivning av tvisten, samt förmedla vilket krav konsumenten riktar mot företaget. ARN:s 

prövning sker skriftligt, parterna redogör således inte muntligt. Det förekommer skriftliga 

vittnesintyg, där ett vittne redogör för omständigheter gällande tvisten. Andra vanliga 

bevismaterial är foton, filmer samt föremål.156 Beslutet ARN fattar grundas enbart på det 

material som nämnden får ta del av, de gör således ingen egen utredning i frågan. Nämnden 

utgår från gällande rätt och praxis på området vid prövning av tvister.157 ARN fattar inte några 

bindande beslut, utan det är en rekommendation till lösning. Företag som inte följer nämndens 

rekommendation tas upp på en svart lista i tidningen Råd & Rön.158 De allra flesta företagen 

följer dock ARN:s rekommendationer.159 

 

7.1 ARN:s beslut 

I besluten nedan från ARN gällande skönhetsbehandlingar återkommer nämnden till att de 

tillämpar KtjL analogt, då den inte reglerar behandling avseende människor. Nämnden 

refererar till sin tidigare praxis där KtjL tillämpats för skönhetsbehandlingar. 

 

7.1.1 Bifall 

7.1.1.1 ARN 2013-02350 - Fråga om säljarens skyldighet att upplysa om risk för ärrbildning 

vid laserbehandling 

I ett ärende hos ARN uppkom frågan om det förelegat en skyldighet för säljaren att upplysa 

konsumenten om risken för att ärrbildning kunde uppstå vid en laserbehandling. Konsumenten 

bestämde sig för att göra en borttagning av ofarliga leverfläckar, så kallade födelsemärken. I 

anmälan till ARN skriver konsumenten att slutresultatet inte blev som tänkt och framhåller att 

säljaren inte har kommit med något förbehåll eller påtalat eventuella risker, varken inför 

behandlingen eller i deras marknadsföring. Priset för behandlingen var 3600 kronor, vilket är 

summan som konsumenten kräver att få tillbaka från kliniken. Konsumenten beskriver i sin 

anmälan att tjänsten ska anses vara felaktig på grund av att fläckarna har blivit värre än innan 

behandlingen och omvandlats till röda blåsor. För att förbättra resultatet har kliniken vid ett 

tiotal gånger försökt att åtgärda bristerna konsumenten har påtalat. Kliniken motsätter sig 

kravet, då de anser att det inte har förekommit något fel vid behandlingarna. De menar även att 

konsumenten har blivit tillräckligt informerad om förutsättningarna för den här typen av 

behandling. Konsumenten har drabbats av överdrivna ärreaktioner, så kallade keloider, i 

samband med behandlingen. Kliniken hävdar att det är mycket sällsynt att en person drabbas 

av keloider. På kliniken har en sådan reaktion enbart skett en gång tidigare under tio års tid, de 

har därför inte informerat konsumenten om denna risk. Vidare framhäver de att det är cirka 1 

av 1000 personer som drabbas av keloider i samband med en laserbehandling.  

 Nämnden diskuterar bestämmelserna i KtjL om fackmässighet, felaktig tjänst samt 

näringsidkarens underlåtenhet att upplysa om väsentlig information som konsumenten kan 

tänkas behöva känna till. Det konstateras att med hänsyn till att kliniken har haft ett tidigare 

fall med att en konsument drabbas av keloider efter laserbehandlingen har kliniken således haft 

kännedom om den eventuella risken. Nämnden menar därför att risken inte har varit så pass 

                                                 
156 Eriksson, A., Nordling, L. & Palm, T., Konsumentköp - En kommentar till konsumentköplagen, s. 20. 
157 ARN, Om ARN.  
158 Eriksson, A., Nordling, L. & Palm, T., Konsumentköp - En kommentar till konsumentköplagen, s. 20. 
159 ARN, Om ARN.  
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ringa att kliniken inte kunnat bortse från den och att de borde ha informerat om den innan 

behandlingen. Troligtvis hade konsumenten fattat ett annorlunda beslut om kliniken hade 

informerat om risken, möjligen genom att helt avstå från behandlingen, eller åtminstone valt 

att testa behandlingen på ett mindre område för att reducera skadan. Nämnden bedömer tjänsten 

som felaktig och konsumentens yrkande om återbetalning ska därför bifallas och 

rekommenderar kliniken att återbetala 3600 kronor. 

 

7.1.1.2 ARN 2015-05441 - Fråga om det förelegat särskilda skäl för konsumenten att avvisa 

näringsidkarens avhjälpningsförsök 

Anmälan avser IPL-laserbehandlingar. Konsumenten bokade tre stycken behandlingar mot 

hennes hormonella pigmentförändring, så kallad melasma. Efter den andra behandlingen 

upplevde konsumenten att hon drabbats av en brännskada på näsan. Brännskadan visade sig 

först i form av ett köttsår, vilket övergick till ett ärr och en pigmentering. Konsumenten fick 

dessutom fläckar på kinderna. Kravet konsumenten ställde på kliniken var dels att få en 

återbetalning på grund av det oönskade resultatet, dels att kliniken skulle åtgärda ärret på näsan. 

Kliniken återbetalade 2000 kronor till konsumenten för brännskadan, samt gav henne produkter 

som var tänkt att vårda skadorna. De lovade även att utföra en laserbehandling för att åtgärda 

ärret. Konsumenten anser inte att hon har fått information om eventuella risker med 

behandlingen, och anger i sin anmälan att om hon hade fått kännedom om riskerna så skulle 

hon inte bokat den. Konsumenten vill besöka en annan näringsidkare för att åtgärda skadan, då 

hon har tappat förtroendet för den tidigare. Den ersättning konsumenten kräver är 22 000 kr, 

där 20 000 kronor avser korrigering av skadan och 2000 kronor för produkter hon har köpt i 

anslutning till behandlingen. Kliniken motsätter sig kravet. De konstaterar att det har 

uppkommit en brännskada på konsumentens hud, men hävdar att brännskador som orsakats av 

laser är övergående och ger således inga permanenta skador. 

 Nämnden framhåller att en konsument kan kräva skadestånd vid en felaktig tjänst enligt 

KtjL. Näringsidkaren har i första hand rätt att åtgärda felet, även om konsumenten kräver en 

annan påföljd. Dock behöver inte detta göras om näringsidkaren erbjudit sig att rätta till felet, 

och konsumenten inte har särskilda skäl till att avvisa avhjälpandet. Med hänsyn till 

brännskadan, ärret och pigmentförändringen som uppkommit på konsumentens hud, anser 

nämnden att tjänsten att felaktig. De anser att klinikens påstående när det gäller att brännskador 

skulle vara övergående då de orsakats av laser är nonchalant, med hänsyn till hur resultatet ser 

ut månader efter behandlingarna. Därför anser nämnden att konsumenten har särskilda skäl till 

att avvisa ytterligare en behandling utförd av kliniken. Nämnden rekommenderar kliniken att 

betala 22 000 kronor till konsumenten, vilket ska motsvara vad en korrigering av skadan skulle 

kosta hos en annan näringsidkare. 

 

7.1.2 Delvis bifall 

7.1.2.1 ARN 2016-12808 - Frågan om näringsidkaren brustit i sin fackmässighet när denne 

underlåtit att informera konsumenten om eventuella komplikationer  

Anmälan avser en hårborttagning med laser. Konsumenten har besökt näringsidkarens klinik 

för att ta bort hår från benen med hjälp av laser. Innan behandlingen påbörjades hävdar 

konsumenten att hon fått information om att vid en eventuell rödhet skulle denna försvinna 

efter en dag. Konsumenten anser att hon har drabbats av brännskador på ena benen på grund 

av att kliniken använde sig av en gammal hårborttagningsapparat. Hon klagade på smärtor 

under behandlingen, men utövaren menade att viss smärta var normalt då det var en gammal 

apparat. Konsumenten besökte en hudläkare som rekommenderade henne att medicineras för 

smärtan. Vidare har hon haft sömnsvårigheter. Konsumenten kontaktade klinikens läkare för 

att få hjälp med sina problem efter behandlingen, dock var bemötandet inte bra. Det uppkom 

fläckar och en missfärgning på benet till följd av brännskadan, men trots detta fick 
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konsumenten besked av läkaren att hon på egen hand skulle åtgärda problemet. Konsumenten 

kräver att kliniken ska betala 51 750 kronor till henne. Summan omfattar ersättning för 

läkarbesök, mediciner, lidande samt för borttagning av fläckar och missfärgningen. Kliniken 

motsätter sig kravet från konsumenten och menar att fläckarna och missfärgningen inte har 

kunnat undvikas genom någon annan behandlingsmetod. Vidare menar kliniken att de inte har 

agerat vårdslöst vid behandlingen, samt att skadorna inte har orsakats genom något fel på 

utrustningen. De anger att det är mycket sällsynt med komplikationer vid IPL-behandlingar, i 

de fall det ändå sker kan huden bli något mörkare, vilket kallas för hyperpigmentering. 

Information om hyperpigmentering har funnits på klinikens webbplats. Enligt kliniken går det 

inte att veta när hyperpigmenteringen är utläkt. Kliniken innehar en behandlings-

skadeförsäkring i Folksam som kan aktualiseras vid personskador. Folksams bedömning är att 

hyperpigmenteringen uppkommit under behandlingen. Dock hävdar de att hyper-

pigmenteringen är en känd bieffekt, och att kliniken inte kunnat motverka detta. 

 Nämnden konstaterar att konsumenten har drabbats av hyperpigmentering på ena benet vid 

en laserbehandling. Vidare konstaterar de att information om riskerna för bieffekten har funnits 

på klinikens webbplats, kliniken har dock inte kunnat visa att konsumenten tagit del av denna 

information. Genom att undvika att informera konsumenten om eventuella risker har kliniken 

brustit i sin fackmässighet, vilket har orsakat konsumentens skador. Tjänsten ska anses vara 

felaktig. De kostnader konsumenten haft i form av läkarbesök och mediciner har uppkommit 

på grund av behandlingen, och bör därför ersättas av kliniken. Nämnden anser att krav om 

ersättning för lidande, samt borttagning av fläckar och missfärgning i form av permanenta 

hudförändringar skulle kunna ses som lyte och men160, vilket kan vara ersättningsbart. I nuläget 

är det inte möjligt att avgöra huruvida hudförändringarna är permanenta, då läkeprocessen 

pågår, vilket gör att nämnden inte kan pröva denna fråga. Nämnden rekommenderar istället 

kliniken att reglera skadan genom försäkringsbolaget. 

 

7.1.3 Avslag 

7.1.3.1 ARN 2017-08148 - Frågan om betydelsen av förhandsinformation vid bedömningen om 

näringsidkaren utfört behandlingen på ett fackmässigt sätt 

Konsumenten anger i sin anmälan till ARN att hon har köpt en behandlingskur om fyra tillfällen 

för 5 600 kr. Efter behandling nummer två fick konsumenten så stora bölder att näringsidkaren 

bedömde att konsumenten inte kunde fortsätta behandlingen. Trots detta ville inte 

näringsidkaren återbetala kostnaden för de återstående behandlingarna. Konsumenten kräver 

att få tillbaka priset motsvarande en kvarstående behandling, vilket innebär 1295 kr. 

Näringsidkaren motsätter sig konsumentens krav, och förtydligar att konsumenten på förhand 

fått information om behandlingen, samt att det har genomförts ett allergitest på konsumenten 

innan behandlingens start. Konsumenten har skrivit under ett så kallat kundkort, där det 

förtydligas att det inte finns några garantier gällande vilket resultat som kan förväntas, samt att 

resultatet är beroende av hudens kondition. Näringsidkaren förtydligar att beskrivningen av 

behandlingen har varit tydlig. Vidare framhålls att information givits att behandlingen kan 

resultera i att huden upplevs ha mer lyster, reducera linjer och rynkor. Näringsidkaren anser att 

hon har gjort allt för att konsumenten ska bli nöjd, trots resultatet av behandlingen. 

Konsumenten har blivit erbjuden kostnadsfria behandlingar och produkter som kompensation 

för den mindre lyckade behandlingen, vilket konsumenten har tackat nej till. Näringsidkaren 

framhåller vidare att hon inte på förhand kunnat veta vad som ligger under konsumentens hud, 

samt att näringsidkaren i sitt arbete inte har utfört behandlingen på ett felaktigt sätt eller att det 

förelegat fel på produkterna. Det sammanlagda värdet av de behandlingar och produkter som 

                                                 
160 Med lyte och men avses skadestånd avseende en bestående kroppsskada, (Svendenius, M., Ersättning vid 

personskada, s. 142.) 
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konsumenten har fått motsvarar 9280 kr, exklusive de behandlingar och produkter som 

konsumenten avböjde. Näringsidkaren motsätter sig att konsumenten skulle ha någon 

innestående behandling kvar, då hon har fått totalt sex behandlingar. Efter reaktionen på 

konsumentens hud anpassades de återstående behandlingarna. 

 Näringsidkaren ska enligt KtjL utföra arbetet på ett fackmässigt sätt, visa konsumenten 

tillbörlig omsorg när det gäller att ta tillvara på konsumentens intressen, samt samråda när det 

behövs och är genomförbart. Om tjänsten inte bedöms vara till rimlig nytta för konsumenten 

ska näringsidkaren avråda konsumenten från att genomföra denna. Tillfällen när det kan 

föreligga fel i tjänsten är då näringsidkaren inte har utfört behandlingen på ett fackmässigt sätt, 

eller om det avviker från vad som är överenskommet. Det går att läsa på kundkortet som 

konsumenten signerade innan påbörjad behandling att näringsidkaren inte kan lova något 

specifikt resultat, samt att upplysningar om eventuella bieffekter har förtydligats. Nämndens 

sammanlagda bedömning är att det inte går att fastslå att behandlingen har utförts på ett icke 

fackmässigt sätt, samt att det inte heller verkar stå i strid med vad som är avtalat. Nämndens 

beslut är därför att avslå konsumentens krav. 

 

7.1.3.2 ARN 2018-07998 - Frågan om konsumenten kunnat visa att hudbehandlingen orsakat 

skador i ansiktet 

Konsumenten anger i sin anmälan att hon besökte näringsidkaren för att göra dermapen 

microneedling-behandlingar. Efter den första behandlingen upplevde konsumenten att hennes 

hy blev sämre, samt att hennes ansikte började klia och bränna. Konsumenten skulle egentligen 

genomföra ytterligare en behandling en månad senare, men efter att en anställd på kliniken 

upptäckt skadorna i hennes ansikte avråddes hon från att fortsätta med behandlingarna. 

Konsumenten anger att hon har använt både hydrokortison och solkräm, men ingenting har 

hjälp mot skadorna. På grund av att företaget måste ha vetat om att en sådan här typ av 

behandling kan påverkas av solen, menar konsumenten att tjänsten är felaktig. Konsumenten 

begär att få tillbaka 32 850 kronor, vilket innefattar kostnader för tjänsten, mediciner, 

läkarbesök, samt skadestånd för ansiktsskada och psykisk skada. Näringsidkaren motsätter sig 

kravet och anser att konsumenten fått tydliga instruktioner om att inte sola under två veckor 

efter behandlingen. Vidare menar de att solkräm ska användas i minst sex månader och att de 

erbjudit konsumenten att köpa solkräm på kliniken, men detta tackade hon nej till. När 

konsumenten var färdig med behandlingen var hon nöjd och visade inga tecken på någon 

biverkning. Det dröjde två veckor efter avslutad behandling tills konsumenten klagade om de 

hudutslag hon fått i solen. Näringsidkaren anger att konsumenten borde ha undvikit att sola 

efter behandlingen. Klinikens läkare har givit ett utlåtande om konsumentens ansikte och 

bedömer att hon förmodligen har fått soleksem och irritation i huden. Läkaren menar vidare att 

dermapen-behandlingen har utförts enligt nationella och internationella riktlinjer, samt att 

konsumenten inte följt klinikens riktlinjer gällande solning. Skadorna i ansiktet bör ha 

uppkommit på grund av solexponering. Det framgår av journalanteckningar att konsumenten 

har fått diagnosen Rosacea. Klinikens läkare menar att det är mest troligt att konsumenten hade 

sjukdomen redan innan behandlingen påbörjats och att det således inte finns något samband 

mellan sjukdomen och behandlingen. 

 Nämnden framhåller att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt, samt 

samråda med konsumenten i den utsträckning som är möjligt. Näringsidkaren ska avråda 

konsumenten från tjänsten om den inte är till rimlig nytta för denne. För att tjänsten ska anses 

vara felaktig krävs ett orsakssamband mellan behandlingen och den ansiktsskada som 

konsumenten drabbats av. Nämnden framhåller att konsumenten dels ska bevisa att det är 

troligt att behandlingen orsakat skadan, dels att det är mer sannolikt att det är behandlingen 

som orsakat skadan framför någon annan omständighet. Vidare menar nämnden att 

läkaranteckningen från kliniken visar att ansiktsskadan orsakats av Rosacea, dock kan 
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behandlingen ha startat en sådan reaktion i huden. Slutligen fastslår nämnden att konsumenten 

inte har kunnat visa att behandlingen orsakat skadan. Konsumentens krav avslås. 

 

7.1.4 Avvisning 

ARN besitter inte den medicinska sakkunskap som behövs för att avgöra vissa ärenden, vilket 

gör att ärendena istället avvisas.161 Ett ärende som blivit avvisat av denna orsak följer nedan. 

 

7.1.4.1 ARN 2018-03304 - Frågan om ARN besitter den medicinska kompetens som krävs för 

bedömningen 

Anmälan gäller en konsument som beställt en tatueringsborttagning och betalade 2500 kronor 

för första behandlingen. Efter behandlingen har konsumenten fått stora ärr på armarna, vilket 

han tror kommer kräva en ärrkorrigering för att ta bort dessa. Kliniken påstod att de var 

certifierade, men när konsumenten tog kontakt med företaget bakom certifieringen visade det 

sig att varken kliniken eller behandlaren var certifierade. Konsumenten kräver att kliniken 

återbetalar kostnaden för behandlingen, samt för utgifter han redan drabbats av och eventuella 

framtida utgifter. Konsumentens krav uppgår till 73 639 kronor. Kliniken motsätter sig kravet. 

De menar att borttagningen av tatueringarna inte fått läka som det ska vilket har orsakat ärren. 

Vid behandlingen gick kliniken igenom eventuella risker, vikten av att sköta om huden efteråt, 

samt att det skulle krävas mer än en behandling innan tatueringen är borta. Strax efter 

behandlingen kontaktade konsumenten kliniken för att meddela att han klämt på några blåsor 

som uppkommit på området. Kliniken hade sagt till konsumenten att inte klämma på det 

behandlade området, då detta kan leda till ärrbildning. 

 Nämnden fastslår att då ärendet är för omfattande krävs det kompletterande underlag för att 

kunna åstadkomma en rättssäker och heltäckande utredning. Det krävs dels medicinsk 

utredning och dels muntlig bevisning. Eftersom nämnden enbart tillämpar ett skriftligt och 

förenklat förfarande kan inte tvisten prövas. Ärendet ska därför avvisas. 

 

8 Utbildning och kompetenskrav 
Nedan kommer en kortfattad redogörelse över de utbildningskrav som ställs på olika 

yrkesgrupper, samt vilka behörighet- och kompetenskrav som krävs vid utbildningar inom 

skönhetsbehandlingar. 

 

8.1 Utbildning läkare 

För att utbilda sig till läkare krävs fem och ett halvt års studier vid universitet (330 

högskolepoäng). Gemensamt för läkarutbildningar är att det både är teori och studier som 

innefattar arbete med patienter.162 Enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

ska den grundläggande läkarexamen efterföljas av en allmäntjänstgöring (AT) under minst 18 

månader, vilket är ett krav för att erhålla läkarlegitimation.  

 

8.2 Utbildning sjuksköterska 

Den som vill utbilda sig till sjuksköterska behöver läsa ett treårigt sjuksköterskeprogram vid 

universitet eller högskola (180 högskolepoäng), vilket leder till yrkes- samt kandidatexamen. 

Vid studierna varvas teori med praktisk utbildning inom vården. Utbildningen består av både 

kliniska och teoretiska kurser. Efter avslutad utbildning görs en ansökan om legitimation till 

Socialstyrelsen.163  

 

                                                 
161 Se beslut: 2015-08776, 2015-02700, 2005-8086, 2005-7128 och 2005-2802. 
162 Studera, Studera till läkare.  
163 Studera, Studera till sjuksköterska.  
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8.3 Utbildning i fillers, botox, hudslipning samt laser- och IPL behandlingar 

Det finns en rad olika utbildningar för den som vill lära sig mer om fillers, botox, hudslipning, 

samt laser- och IPL-behandlingar. Utbildningarnas längd och kompetenskrav varierar. 

 

8.3.1 Fillers och botox 

När det gäller utbildningar för fillers och botox ställs det krav på att personen är legitimerad 

sjuksköterska, tandhygienist, läkare eller tandläkare.164 Generellt sett pågår kurserna mellan en 

till fem dagar. Kurserna består av teori och praktik, vilket övas genom utförande av injektioner 

på demomodeller och människor. Det kan konstateras att en så kallad grundutbildning på en av 

klinikerna ges under en dag, vilken är indelad i teori under förmiddagen och praktik på 

eftermiddagen.165 För en avancerad kurs krävs ytterligare en dags utbildning med samma 

upplägg. Kurserna resulterar i ett certifikat och personen uppges vara redo att påbörja 

behandlingar direkt efter avslutad kurs.166 SVT Nyheter har dock vid en granskning av 

hudkliniker som erbjuder kurser inom injektionsbehandlingar visat bland annat hur två 

personer utgett sig för vara att läkare, men där en av dem visades sig vara sjuksköterska och 

den andra saknade svensk läkarlegitimation. Vid granskningen framkom vidare att en av 

klinikerna uppgav att alla deltagare klarade utbildningen som varade under två dagar.167   

 

8.3.2 Hudslipning 

Vid utbildning i hudslipning varierar det vilka krav som ställs på förkunskaper hos deltagaren. 

Vissa utbildningar har inga krav, medan andra ställer krav på utbildning i form av hudterapeut 

eller legitimerad sjuksköterska. Utbildningarna sker under en till två dagar, där teori och praktik 

kombineras. Övning sker på riktiga modeller. Efter avslutad kurs erhåller deltagaren ett 

diplom.168 

 

8.3.3 Laser- och IPL-behandlingar 

Vid laser- och IPL-behandlingar ställs inga kompetenskrav på deltagaren. Utbildningarna är 

två-dagars utbildningar, där praktik varvas med teori. En av utbildarna uppger att deltagarna 

under kursen får lära sig om de lagar och regler som kopplas till behandlingarna. Vid kursens 

slut får deltagaren ett diplom.169 

 

  

                                                 
164 My Beauty Academy, Inject Academy, Derma Medical och Mareli Academy.  
165 My Beauty Academy, Grundkurs i Fillers.  
166 My Beauty Academy, Avancerad kurs Fillers.  
167 SVT Nyheter, Lär ut fillerinjektioner – på kycklingfiléer, 2017-06-08.  
168 Dermacell skönhetsskola, Diamantslipning, Utbildning och Beauty World Sweden, Diamantslipning, 

Microdermabrasion. 
169 Klinikutrustning, Utbildning hårborttagning med laser- och IPL och Beautylight, Kurs för permanent 

hårborttagning. 
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9 Analys, slutsats och avslutande reflektioner 
 

9.1 Analys 

 

9.1.1 Medför den ökande trenden med riskfyllda kroppsbehandlingar, vilka görs i syfte att 

förändra utseendet, att den enskilde konsumenten försätts i ett ingenmansland, där frågan om 

vem som bär ansvaret för ett felaktigt utfört ingrepp inte går att svara på?  

 

9.1.1.1 Prövning av ärenden 

Det finns inget enkelt svar på frågan, men det kan konstateras att det är otydligt vilka regelverk 

som ska tillämpas för kroppsbehandlingar. En konsument som genomfört en behandling där 

det verkliga resultatet avviker från det avtalade anser vi befinner sig i en svår situation. Det 

finns det ingen direkt tvingande konsumentlagstiftning på området, vilket gör att analogier till 

KtjL ibland används. Att tillämpa ett analogiskt förfarande är inte tvingande, och kan bara 

göras i de situationer där förutsättningarna i det enskilda fallet stämmer överens med lagen. 

Dessutom ska analogier används försiktigt. ARN prövar i vissa fall sådana ärenden som gäller 

kroppsbehandlingar, och tillämpar då KtjL analogt. Dock besitter inte nämnden medicinsk 

kompetens, vilket gör att de ärendena som kräver en medicinsk bedömning avvisas. Den 

enskilde är då förvisad att pröva sitt ärende i domstol. Gränsen mellan konsument och patient 

är inte tydlig. I vissa fall avvisas ett ärende hos ARN för att det bedöms kräva medicinsk 

kompetens, men om den enskildes behandling inte uppfyller hälso- och sjukvårdens syfte är 

utgångspunkten att denne inte klassas som patient. Det finns dock ett avgörande från PSN där 

en person som låtit utföra en injektion i ett estetiskt syfte hos en legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal ändå ansågs vara patient och att nämnden således ansåg sig vara behöriga 

att pröva ärendet. Dock vill vi framhålla att det finns personer som faller mellan stolarna, då 

de i vissa fall kan bedömas vara konsumenter men att ARN saknar kompetensen, vilket gör att 

ärendet avvisas. Personen kan inte heller vända sig till PSN, då det krävs att personen är att 

anse som patient.  

 

9.1.1.2 Hälso- och sjukvård eller konsumenttjänst  

Vi anser likt utredningen och IVO att det vore olämpligt att ställa lägre krav på hälso- och 

sjukvårdspersonal i det fall behandlingen inte anses uppfylla hälso- och sjukvårdens syfte. 

Utredningen lyfter fram att legitimationen kan ses som en kvalitetsstämpel på att utövaren 

besitter viss kompetens, vilket vi tror att även den enskilde uppfattar det som och därför 

förväntar sig att behandlingen ska utföras med denna kompetens. Vidare anser vi likt 

utredningen och ett flertal remissinstanser att det är en brist att IVO endast har tillsyn över 

hälso- och sjukvårdspersonal under förutsättning att hälso- och sjukvårdens syfte är uppfyllt, i 

och med att bedömningen huruvida syftet är uppfyllt är subjektiv och det kan således leda till 

olik behandling beroende på vem som utför bedömningen. Socialstyrelsen framhåller att det 

kan vara en svår bedömning att avgöra om psykiskt lidande motiverar att en kroppsbehandling 

utförs inom hälso- och sjukvården eller inte. Förutom den enskilda behandlarens bedömning, 

ser vi även en risk med att olika individer kan ha mer eller mindre lätt för att förmedla hur 

denne mår. Vi vill därför framhålla att det således kan bli olika bedömningar i det fall syftet 

med behandlingen är styrande, då det är många faktorer som kan påverka huruvida 

behandlingen anses vara hälso- och sjukvård eller en konsumenttjänst. Den enskildes 

rättigheter påverkas av om denne är att anse som en konsument eller patient. Som tidigare 

nämnts är det oklart vilka rättigheter en konsument har, medan en patient har ett omfattande 

skydd. Vid en komplikation kan det vara svårt för en konsument att veta vart denne ska vända 

sig, om denne ska gå tillbaka till utövaren eller om denne ska söka hjälp via hälso- och 

sjukvården, vilket är ett problem som lyfts fram i utredningen. Vidare framhålls att vissa 
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näringsidkare uppger att de endast tillhandahåller öppettider under en viss tid på dygnet, och 

därmed inte har kapaciteten till att hantera eftervårdsärenden utan hänvisar den enskilde till 

den offentliga hälso- och sjukvården. Vi finner det anmärkningsvärt att näringsidkare som utför 

riskfyllda behandlingar inte har förmågan att själva hantera eventuella komplikationer, utan att 

de hänvisar den enskilde vidare. Utifrån de kroppsbehandlingar uppsatsen behandlar kan vi 

konstatera att det finns olika stort behov av möjlighet till eftervård beroende på vilken typ av 

behandling det gäller, samt hur vanligt förekommande det är med komplikationer. I exempelvis 

ARN 2016-12808 uppstod en brännskada till följd av en IPL-behandling, där konsumenten 

blev hänvisad till att själv hantera komplikationen. Dessutom är det svårt för konsumenten att 

veta vad som kan utkrävas av näringsidkaren, med hänsyn till att det saknas direkt tillämplig 

konsumentlagstiftning, samt att myndigheternas ansvarsområden inte tydligt går att urskilja. 

 

9.1.1.3 Försäkringskrav  

Vidare föreligger det skillnader gällande krav på att utövaren ska inneha en försäkring beroende 

på om det är fråga om hälso- och sjukvård eller en konsumenttjänst. När det gäller hälso- och 

sjukvård finns det ett krav på att vårdgivaren ska inneha en patientförsäkring som täcker de 

skador som uppstår i samband med behandlingen, oavsett om patienten kan visa att vårdgivaren 

varit vållande till skadan eller inte. För de patienter som behandlas inom landstinget eller av en 

privat aktör med anknytning till landstinget finns det möjlighet att få ersättning för en 

vårdskada, oberoende av om vårdgivaren innehar en patientförsäkring. Vid utförande av en 

behandling där den enskilde anses vara konsument finns det i nuläget inget krav på försäkring 

för näringsidkaren. Det är således upp till varje enskild näringsidkare att avgöra huruvida denne 

vill och har möjlighet att tillhandahålla en ansvarsförsäkring. Bland annat KOV och EIR 

föreslår ett obligatoriskt försäkringskrav för utövarna för att skapa ett skydd för konsumenten 

vid en eventuell skada. Utredningen motsätter sig ett försäkringskrav, vilket även Regelrådet 

ställer sig bakom, då det inte anses vara möjligt för ett flertal utövare att erhålla en sådan 

försäkring på grund av att de bedöms vara högriskverksamhet. Sveriges konsumenter 

framhåller att oavsett om verksamheten har möjlighet att teckna försäkring eller inte, ska det 

ändå anses vara utövaren som är ansvarig för eventuella skador och felbehandlingar. Vår åsikt 

är att det bör införas ett försäkringskrav på utövarna med anledning av att verksamheterna 

bedöms vara högriskverksamheter, och att det därför bör regleras genom ett lagkrav. Vidare 

bedömer PSN att försäkringsbolagen sannolikt i högre utsträckning kommer vara mer benägna 

att teckna fler försäkringar. I vissa fall är det fråga om samma typ av behandling, vilka utförs 

med olika syften, som för den enskilde ändock innebär olika försäkringsskydd. Konsekvensen 

anser vi kan bli att en konsument själv får bära ett för långtgående ansvar.  

 

9.1.1.4 KtjL användning för bedömning  

I det fall KtjL ska tillämpas analogt vid en bedömning av en kroppsbehandling är 

utgångspunkten att näringsidkaren har rätt att få avhjälpa en felaktig behandling, om det inte 

föreligger särskilda skäl för konsumenten att avvisa näringsidkarens åtgärd. Ett exempel på när 

en konsument bedömdes ha särskilda skäl till att inte låta näringsidkaren utföra en tredje IPL-

behandling var i ARN 2015-0544. Anledningen var att det uppstått en brännskada, ärrbildning 

och pigmentförändring efter den andra behandlingen. Kliniken framhöll att brännskador 

orsakade av laser var övergående och att skadorna inte var att anse som permanenta. Denna 

uppfattning delade inte nämnden, utan bedömde att konsumenten hade särskilda skäl att neka 

klinikens erbjudande om ytterligare en behandling. ARN ansåg att konsumenten hade rätt till 

skadestånd för att vända sig till en annan näringsidkare i syfte att åtgärda skadan. Vi anser att 

ärendet från ARN tydligt belyser att det finns situationer där konsumenten bör ha rätt att avvisa 

näringsidkarens avhjälpningsförsök. Med hänsyn till de skador konsumenten drabbats av efter 

två behandlingar finner vi det olämpligt att ytterligare en behandling skulle krävas innan 
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konsumenten har rätt till vidare påföljder, i form av prisavdrag, hävning samt skadestånd. Det 

finns utrymme i KtjL att avvisa redan det första avhjälpningsförsöket.  

 

9.1.1.5 Tillsyn  

Den typ av verksamhet som utför stickande eller skärande behandlingar är i dagsläget skyldig 

att anmäla verksamheten till kommunen enligt MB, dock inte om personalen är legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal, då de istället står under IVO:s tillsyn. Det kan tilläggas att IVO 

enbart utövar tillsyn över personalen och således inte över verksamheten. Utredningen föreslår 

dock ett införande av ett tillståndskrav som ska ersätta anmälningsplikten. Vidare föreslås den 

innefatta laser- och IPL-behandlingar. Socialstyrelsen och Sundsvalls kommun finner det mer 

lämpligt med ett anmälningsförfarande. Sundsvall framhåller att tillståndet enbart skulle vara 

tidsbegränsat och att verksamheten inte heller skulle granskas. Socialstyrelsen finner att ett 

tillståndsförfarande skulle vara för kostsamt. Det faktum att verksamheten står under tillsyn, 

oberoende av om det är i form av anmälan eller tillstånd, kan enligt oss tänkas innebära att 

verksamheten i större utsträckning är medveten om vilka krav som ställs på den. Vi anser att 

det finns utrymme för ett indirekt skydd för den enskilde konsumenten, då det finns riktlinjer 

för verksamheten. Enligt vår mening kan det även leda till att en verksamhet som inte följer de 

skyldigheter den har att beakta, bedöms ha utfört en behandling på ett icke fackmässigt sätt vid 

en eventuell tvist. Vi vill dock framhålla att då problemet avseende vart konsumenten kan 

vända sig i en sådan tvist kvarstår, med hänsyn till att vissa ärenden varken kan hanteras av 

ARN eller PSN utan endast av domstol, så leder det enligt vår åsikt ändå till att konsumenten 

befinner sig i en underlägsen ställning.  

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är många omständigheter som påverkar 

huruvida en konsument som låtit utföra en kroppsbehandling där komplikationer har uppstått 

försätts i ett ingenmansland eller inte. Faktorer som kan påverka är om den enskilde bedöms 

vara konsument eller patient, vilken typ av behandling det gäller, om utövaren innehar en hälso- 

och sjukvårdslegitimation, vilken kapacitet verksamheten har att hantera eftervård samt vilken 

typ av komplikation som uppstått. Detta är i nuläget avgörande för vem som bär ansvaret för 

en felaktig utförd behandling.  

 

9.1.2 Innebär avsaknaden av utbildnings- och kompetenskrav vid utförandet av 

kroppsbehandlingar att konsumenten hamnar i en situation där näringsidkaren godtyckligt kan 

avgöra vilken nivå av kunskap som är lämplig för behandlingen? 

 

9.1.2.1 Utbildning och kompetens hos utövare  

Utgångspunkten är att ingen av dessa kroppsbehandlingar som behandlas i uppsatsen kräver att 

utövaren innehar viss kompetens eller utbildning, vilket gör att det är upp till varje enskild 

utövare att bestämma vilken kompetens- och utbildningsnivå denne anser sig behöva. För de 

som väljer att utbilda sig uppställs dock vissa krav inom branschen. Vi kan konstatera att det 

verkar vara varierande kompetenskrav som ställs för de olika utbildningarna. För 

injektionsbehandlingar ställer utbildarna krav på att deltagaren ska inneha någon form av 

legitimation, dock är det något varierande vilka yrkesgrupper som accepteras. Det innebär att 

personen i fråga innehar minst tre års utbildning innan kursen i injektionsbehandlingar kan 

genomföras, vilket kan jämföras med laser- och IPL-utbildningar, där inget krav ställs på 

deltagaren. Deltagaren vid en laser- och IPL-behandling har således enbart två dagars 

utbildning, i jämförelse med en sjuksköterska eller läkare som går en kurs i fillers och som då 

totalt har genomgått tre eller fem års utbildning plus injektionskursens längd. När det gäller 

hudslipning varierar det vilka krav utbildaren ställer på deltagaren, vilket gör att dessa 

utbildningar både kan innebära en gedigen grundutbildning i form av ett legitimationsyrke eller 

endast en kortare utbildning under en till två dagar. Utan att ha gått in på utbildningarnas 
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innehåll finner vi det ändå intressant att fundera kring hur mycket innehåll en högskole- eller 

universitetsutbildning på tre till fem år innehåller, i jämförelse med en kurs på en till fem dagar. 

Vi tycker att det är värt att reflektera över hur mycket en person kan tänkas lära sig under en 

kurs på några dagar, jämfört med en utbildning under flera år. 

 Gemensamt för injektions-, laser- och IPL- samt hudslipningsutbildningar är att deltagaren 

erhåller ett diplom eller certifikat vid slutförd kurs. De flesta utbildarna skriver enbart att 

deltagaren erhåller ett diplom eller certifikat, inte vad detta innebär. Utbildarna som förklarar 

vad detta innebär uppger att det endast är ett intyg på genomförd kurs. Vi ställer oss tveksamma 

till betydelsen av att inneha ett diplom eller certifikat för en genomförd kurs, dels med hänsyn 

till kursernas längd, dels med hänsyn till vad det faktiskt säger om utövarens kunskapsnivå. 

Vår åsikt är att det får anses ha ringa betydelse att en utövare innehar ett diplom eller certifikat 

för de utbildningar vi har tittat närmare på. Ett exempel som styrker vår uppfattning är den 

granskning som gjordes av SVT Nyheter, där en av utbildarna uppgav att samtliga deltagare 

blev godkända. Vi tycker att det kan tyda på att det snarare kan vara den kommersiella aspekten 

som styr utbildarnas intention att godkänna deltagarna, snarare än att det ska verka som en 

kvalitetsstämpel. Sett ur ett konsumentperspektiv kan det vara svårt att förstå innebörden av att 

en näringsidkare innehar ett diplom eller certifikat, och vi ser en risk för att konsumenter kan 

ha en övertro gällande vilken kunskap- och kompetensnivå som är kopplad till innehavandet 

av ett sådant. Eftersom vi undersökt utbildningarnas diplom och certifikat och inte lyckats tyda 

innebörden av dessa, finner vi det möjligt att även en konsument som försöker inhämta 

information kan komma att ställas inför en svår uppgift.  

 I de fall det inte ställs något kompetenskrav för att genomgå en utbildning vill vi understryka 

att det ändå finns vissa krav kopplade till stickande och skärande verksamheter. Det finns krav 

om anmälan för dessa verksamheter, dock är kraven enbart kopplade till verksamheten och inte 

till utövaren, vilket gör att kommunen enbart kan granska verksamheten. Det är alltså inga krav 

kopplade till utövaren och vi finner det vara ett vagt skydd sett ur ett konsumentperspektiv. Vid 

brister i verksamheten kan kommunen vidta åtgärder, men sett till en enskild misslyckad 

behandling är det knappast till hjälp för den enskilde konsumenten.  

 Gällande verksamhet som utför kroppsbehandlingar i form av laser och IPL finns det i 

dagsläget inget krav på specifik utbildning, tillståndsansökan eller anmälningsplikt, det finns 

dock krav på verksamheten. SSM har utgett föreskrifter och allmänna råd, vilka syftar till att 

föreskriva utövarens allmänna skyldigheter, samt hur vissa behandlingar bör utföras. Dessa är 

enbart instruktioner till hur verksamheten och utövaren bör agera, och vår åsikt är därför att det 

inte ger något direkt skydd för den enskilde konsumenten. Däremot finner vi det sannolikt att 

dessa föreskrifter och allmänna råd kan läggas till grund vid en eventuell tvist för att avgöra 

huruvida näringsidkaren har utfört sitt arbete på ett fackmässigt sätt, och således kan ge ett 

indirekt skydd för konsumenten. Föreskrifterna och allmänna råden kan ses som en slags 

arbetsinstruktion för seriösa näringsidkare, och kan därför innebära en viss trygghet för 

konsumenten. Dock vill vi framhålla svårigheten för en konsument att bedöma om en 

näringsidkare är seriös eller inte. Ett införande av ett register över verksamheten skulle kunna 

bidra till att konsumenten på ett lättare sätt ges möjlighet att kontrollera huruvida verksamheten 

innehar tillstånd. Dock framhåller IVO risken med att registret skulle kunna ses som en 

kvalitetsstämpel om det är under deras tillsyn, vilket vi delvis håller med om. Vår uppfattning 

är att det kan ses som en viss kvalitetsstämpel att verksamheten har ansökt om tillstånd och 

därmed kan bli föremål för tillsyn. Likt Sundsvalls kommun anser vi dock att det kan vara en 

brist att verksamheten inte granskas vid tillståndsgivandet, utan endast är ett 

ansökningsförfarande. Detta ser vi som en risk för att registret kan komma att utnyttjas av 

oseriösa verksamheter, som kan tänkas använda registret för att ge verksamheten gott 

renommé.    
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9.1.2.2 Behandlingar med vissa krav  

För injektionsbehandlingar med medicintekniska produkter, fillers, finns det inget krav på om 

vem som får utföra behandlingarna, dock ställer vissa producenter krav på att utövaren ska 

inneha legitimation samt att det ska finnas ansvarig läkare på plats. Sett ur konsumentens 

perspektiv kan vissa producenters krav betyda att utövaren behöver inneha hälso- och 

sjukvårdslegitimation, dock kan det enligt vår mening inte ses som en garanti då möjligheten 

att överlåta produkten till någon utan legitimation fortfarande finns. Det finns en förordning 

från EU som börjar gälla senast den 26 maj 2020, vilken ställer upp krav på producenter och 

på de som säljer, tillhandahåller eller använder produkterna på människor. För fillers är det en 

miniminivå för produkterna, där produkterna bland annat ska vara säkra och ha en risknivå som 

är acceptabel i förhållande till fördelarna. Det är således inte några direkta krav som ställs på 

den som använder fillers, utan endast krav på produkten som sådan. Detta gör att det fortfarande 

kommer saknas krav på utövarna efter förordningens ikraftträdande, vilket vi efterlyser från 

lagstiftaren.  

 Vad gäller botox kan inte vem som helst införskaffa detta eftersom det klassificeras som ett 

läkemedel, vilket gör att endast läkare eller annan ansvarig förskrivare kan göra en beställning. 

Vidare är det upp till beställaren att säkerställa att botox injiceras av en person som innehar den 

särskilda kompetens läkemedlet kräver. Det kan således konstateras att det finns utbildnings- 

och kompetenskrav för den som beställer botox, och det är sedan upp till beställaren att bedöma 

kompetens som krävs för utförandet. Vi finner en viss mån av godtyckligt bedömande gällande 

vem som bör utföra behandlingen, dock finner vi att kraven på att beställaren ska inneha en 

viss utbildning gör att nivån av godtycklighet kan tänkas minska.  

 

9.1.2.3 Risken för godtycklighet vid bedömningar 

För att svara på frågan kan vi konstatera att i viss mån är det en form av godtycklig bedömning 

från näringsidkarens sida, huruvida denne i första hand anser sig behöva en utbildning och i 

andra hand hur pass omfattande den eventuella utbildningen bör vara, då det saknas krav på 

utbildning och kompetens. För den som ändå väljer att utbilda sig ställer branschen krav på att 

näringsidkaren ska inneha en hälso- och sjukvårdslegitimation vid injektionsbehandlingar och 

i viss mån vid hudslipning. När det gäller laser- och IPL-behandlingar lyser utbildnings- och 

kompetenskrav med sin frånvaro. Det anmälningskrav som kopplas till stickande och skärande 

verksamheter innebär inga krav på näringsidkaren. Vid en eventuell tillsyn är det endast 

verksamheten som granskas. Därför finner vi att det inte minskar graden av godtycklighet när 

det gäller näringsidkarens förmåga att utföra behandlingen, dock är det förenat med vissa krav 

avseende hygien, vilket kan tänkas minska risken för komplikationer kopplade till bristande 

hygien. Föreskrifter och allmänna råd kan verka som en faktor vilken kan leda till minskad risk 

för graden av godtycklighet, då en seriös näringsidkare har bättre förutsättningar att veta vad 

denne har att förhålla sig till vid utförandet av olika behandlingar samt vilken kompetens som 

krävs. Dock är föreskrifter och allmänna råd inte bindande, vilket gör att det är upp till varje 

enskild näringsidkare huruvida de väljer att arbeta i linje med dessa. I slutändan blir det enligt 

vår mening ändå upp till varje enskild näringsidkare att bedöma om denne besitter tillräcklig 

kompetens och utbildning för att genomföra behandlingen. Vad gäller fillers och botox finner 

vi att den godtyckliga bedömningen minskar på grund av de krav på kompetens och utbildning 

som ställs på utövarna. För fillers finns enbart krav från producentens håll, vilket kan medföra 

att det sker en viss minskning av utrymmet för den enskilde näringsidkaren att göra en egen 

bedömning. När det gäller botox finner vi att risken för godtyckligt bedömande ytterligare 

minskar, då det uppställs krav från lagstiftaren om vem som har rätt att beställa läkemedlet 

samt vem som har rätt att utföra behandlingen. Slutligen finner vi att avsaknaden av 

utbildnings- och kompetenskrav försätter konsumenten i en situation där näringsidkaren mer 



 42 

eller mindre godtyckligt kan bedöma vilken nivå som krävs, vilket varierar beroende på vilken 

typ av behandling det avser.  

 

9.1.3 Är den enskilde i behov av ett införande av en konsumentlagstiftning avseende 

kroppsbehandlingar och en informationstjänst?  

 

9.1.3.1 Lagstiftning 

För att svara på frågan huruvida den enskilde konsumenten är i behov av en 

konsumentlagstiftning avseende kroppsbehandlingar behöver först vissa förtydliganden göras. 

Den problembild som har redogjorts för i avsnitt 9.1.1 kan kopplas till behovet av en 

konsumentlagstiftning, då analogiska förfaranden inte är tvingande och är inte alltid 

tillämpliga. I förhållandet mellan en konsument och en näringsidkare anses konsumenten vara 

i en underlägsen position, vilket gör att denne är i behov av ett starkare skydd. Samtliga 

remissinstanser ställer sig positiva till införandet av en konsumentlagstiftning, dock på olika 

sätt. Vissa vill att allt ska regleras i form av konsumenttjänster, både i form av införande i den 

nuvarande KtjL och genom ett införande i form av en ny lag. Andra vill att vissa typer av 

behandlingar ska införas i hälso- och sjukvårdens regelverk, såsom ingrepp som utförs av 

hälso- och sjukvårdspersonal. Vi anser att den enskilde är i ett behov av att denna typen av 

behandlingar regleras i lag, dock kan vi se skillnader mellan de olika behandlingarna och hur 

de bör regleras. Gällande injektionsbehandlingar anser vi likt Socialstyrelsen att det finns ett 

behov av att dessa istället regleras inom hälso- och sjukvårdens bestämmelser, då det vanligtvis 

är hälso- och sjukvårdspersonal som utför dessa behandlingar med hänsyn till den kompetens 

som krävs. Behandlingarna kan medföra allvarliga risker för den enskilde, och därför ser vi ett 

behov att att denne omfattas av det skydd det medför att klassificeras som patient. För övriga 

behandlingar anser vi att det finns ett behov av en konsumentlagstiftning vilken täcker in dessa. 

Hur konsumentlagstiftningen bör utformas kan diskuteras, där vi ställer oss frågande till vilken 

lösning som skulle vara mest lämplig. Denna diskussion ryms inte inom ramen för denna 

uppsats. Dock finner vi vissa brister i den nuvarande KtjL om kroppsbehandlingar ska infogas, 

bland annat att det saknas möjlighet till skadestånd för personskada samt att den första 

påföljden vid en felaktig tjänst är ett avhjälpande av densamme näringsidkaren. Likt Sveriges 

Konsumenter ser vi att det finns ett behov av möjlighet till prisavdrag i det fall felet i 

behandlingen är mindre allvarligt och inte går att korrigera.  

 

9.1.3.2 Skadestånd 

Vad gäller möjligheten till skadestånd för personskador anser vi i enlighet med Bengtsson att 

detta bör regleras inom konsumentlagstiftningen, då det inte bör spela någon roll om det rör sig 

om en skada på en sak eller person. Kontrollansvaret skulle då innebära att näringsidkaren blir 

ansvarig för alla skador som uppstår i samband med en behandling, vilket kan innebära 

ekonomiska konsekvenser för denne. Detta anser vi talar för att ett krav om ansvarsförsäkring 

bör införas i motsats till utredningen. Utredningen framhåller att verksamheterna bedöms vara 

högriskverksamheter samt att försäkringarna skulle bli allt för kostsamma, och att varje 

konsument därför bör komplettera sin individuella försäkring vid behov. På grund av de risker 

som kan kopplas till behandlingarna anser vi att argumentationen kan anses bristfällig. 

Branschorganisationerna ställer i dagsläget krav på sina medlemmar att inneha en 

ansvarsförsäkring, vilket vi anser är ett starkt argument för att kravet borde kunna ställas på 

samtliga utövare av kroppsbehandlingar.  
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9.1.3.3 Regleringsbehov 

Eftersom det i dagsläget är elva procent som upplevt komplikationer, gällande de 

kroppsbehandlingar som omfattas av KOV:s Konsumentrapport, anser vi med hänsyn tagen till 

den stora andelen drabbade att det är ett argument som talar för att det krävs någon form av 

reglering för dessa tjänster. En fördel med att kroppsbehandlingar omfattas av antingen hälso- 

och sjukvårdslagstiftningen eller konsumentlagstiftningen är att i det fall det rör sig om en 

patient kan PSN pröva eventuella tvister och i det fall det rör sig om en konsument kan ARN 

pröva tvisten under förutsättning att det inte krävs medicinsk kompetens.  

 

9.1.3.4 Informationsbehov 

Likt utredningen föreslår anser vi att konsumenten är i behov av att få tillgång till oberoende 

och lättillgänglig information, vilket bör tillhandahållas i form av en informationstjänst. 

Anledningen till vår åsikt är att det har framkommit både i utredningen och vid vår 

undersökning att det i dagsläget saknas oberoende information och den enda tillgängliga finns 

via kommersiella aktörer. Vi tror, likt utredningen, att det kommersiella intresset kan stå i strid 

med viljan att tillhandahålla samtlig information om behandlingen, främst när gäller risker och 

komplikationer. Därför finner vi att konsumenten är i behov av oberoende information. Vi 

ställer oss likaså positiva till utredningens förslag om krav för näringsidkarna att ge 

konsumenten förhandsinformation innan påbörjad behandlingen. I det fall konsumenten inte 

har informerat sig tillräckligt om behandlingen inför denna kan förhandsinformationen vara ett 

sätt att säkerställa att konsumenten ändå får viss information innan påbörjad behandling. Det 

faktum att näringsidkaren även ska försäkra sig om att konsumenten har förstått informationen 

tror vi kommer innebära att fler konsumenter förstår innebörden av behandlingen.  

 Vi kan konstatera att vi anser att den enskilde är i behov av någon form av 

konsumentlagstiftning för kroppsbehandlingar. Vidare anser vi att införandet av en 

informationstjänst skulle stärka konsumentens möjlighet att inhämta oberoende och 

lättillgänglig information.  

 

9.2 Slutsats och avslutande reflektioner 

På grund av det gällande rättsläget för kroppsbehandlingar uppstår en rad mer eller mindre 

problematiska situationer för en konsument, vilket uppsatsen belyser. Som nämnts i 

bakgrunden till uppsatsen finns det även ett marknadsföringsperspektiv, vilket inte har rymts 

inom denna uppsats. Vår uppfattning är att influencers bidrar till att öka incitamentet hos 

konsumenter att genomföra en kroppsbehandling och vi ser en fara kopplad till att influencers 

själva kanske inte är medvetna om eventuella risker med behandlingen samt vilka möjligheter 

till rättelse det finns vid en felaktigt utförd behandling. Det faktum att influencers utför 

kroppsbehandlingar kan även tänkas bidra till att det rådande skönhetsidealet förändras och att 

kroppsbehandlingar kan vara ett sätt för att uppnå vissa skönhetsideal. 

 När det gäller frågan om huruvida konsumenten försätts i ett ingenmansland vid en felaktig 

behandling, finner vi att frågan inte går att svara ja eller nej på utan det är beroende av många 

faktorer. Dock kan vi konstatera är att det är svårt för den enskilde konsumenten att veta vilka 

rättigheter denne har samt vilka skyldigheter näringsidkaren har. Vidare kan det konstateras att 

den lösning som i nuläget används, i form av analogisk tillämpning av KtjL, innebär en 

begränsning då kroppsbehandlingar till sin natur är så pass annorlunda jämfört med lagens 

tillämpningsområde.  

 Avsaknaden av utbildnings- och kompetenskrav kan innebära att konsumenten försätts i 

situation där utövaren är den som avgör vilken nivå som behandlingen kräver. Om de mest 

riskfyllda behandlingar skulle regleras inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen och resterande 

behandlingar inom en konsumentlagstiftning är vår uppfattning att behovet av att reglera 
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utbildning- och kompetenskrav i lag skulle minska. Detta då det redan finns sådana krav inom 

hälso- och sjukvården och det är tydligt att i det fall en utövare brister i sin fackmässighet vid 

en behandling har konsumenten möjlighet att kräva påföljder. En förutsättning för att detta 

resonemang ska vara fullständigt är att den enskilde antingen ska ha möjlighet att anmäla en 

tvist till antingen PSN eller ARN. För att det ska råda balans mellan konsument och 

näringsidkare tror vi att det bästa vore att branschen får en möjlighet till självreglering gällande 

utbildnings- och kompetenskrav, under förutsättning att regelverket blir mer tydligt. Det finns 

redan ett flertal branschinitiativ till reglering, där medlemmarnas krav tydliggörs. 

 Vi anser att det finns ett behov av ett införande av en konsumentlagstiftning för 

kroppsbehandlingar. Konsumentens underlägsna ställning, det spretiga regelverket, de 

riskfyllda behandlingarna, otydlighet gällande vilken möjlighet till prövning och rättelse som 

finns är faktorer vilka vi anser talar för att en reglering av rättsområdet bör ske inom en snar 

framtid.  
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